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RESUMO

Tendo em conta a problemática crescente que representa o sÍress ocupacional no

seio da nossa sociedade, as consequências nefastas deconentes dos seus elevados

níveis, procurou-se com este estudo abordar esta temática nos Tribunais

portugueses. Com uma amostra constituída por Magistrados e Oficiais de Justiça,

recolheram-se dados indicadores dos Índices de satisfação profissional e de sfress

ocupacional. Foram também identificadas as principais causas de sÍress em ambos

os grupos e nos vários Tribunais em estudo. Por último, apresentam-se algumas

sugestões de intervenção com o objectivo de ajudar estes operadores judiciários a

efectuar uma melhor gestão do sÍress e enfrentar eficientemente os sÍressors a que

estão constantemente sujeitos.

Palavras-Ghave: Sfress ocupacional, satisfação no trabalho, Tribunais, Magistrados,

Oficiais de Justiça.
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ABSTRACT

Modern tlmes, times of stress . the reality of some Portuguese CouÉs

Considering the growing problem that represents the occupational stress in our

society, the adverse consequences resulting from their high levels, we meant with

this study an approach to this issue in the Portuguese courts' With a sample of

Magistrates and Court Officials, indicator data rates of job satisfaction and

occupational stress were gathered up. The main causes of stress in both groups and

the various courts in the study were identifled. Finally, we present some suggestions

for intervention with the aim of helping the judiciary to better manage stress and deal

effectively with stressors that they are constantly subjected to.

Keyrords: Occupationalstress, job satisfaction, Courts, Magistrates, Court OfÍicials
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GAPíTULO í - INTRODUçÃO

Ao longo de vários anos, as frequentes observações de comportamentos e as

inúmeras conversas estabelecidas com os diversos operadores judiciários que

vivenciam o dia-a-dia dos Tribunais e neles trabalham - Magistrados e Oficiais de

Justiça -, levaram o autor a considerar pertinente efectuar este trabalho sobre o

sÍress ocupacional no seio destes importantes organismos do Estado.

Também a posição privilegiada do autor, enquanto membro 'natural" dos Tribunais,

afigurou-se determinante para a boa persecução do estudo, uma vez que os

respondentes percepcionaram um sentimento de confiança em relação, não sÓ ao

estudo, mas também ao autor, predispondo-se a colaborar e a responder de forma

stncera.

1.1. Objectivos

A grande questão que se coloca neste trabalho é a de saber se existem níveis

elevados e alarmantes de sfress (dísÍress) nos Tribunais, entre os Magistrados e os

Oflciais de Justiga, tendo em conta as actuais realidades de profundas mudanças a

vários níveis.

Assim, consideram-se como principais objectivos a avaliação do grau de satisfação

no trabalho dos operadores em estudo, da sua saúde mental e fisica e ainda a

identificação das causas de sfess, c2so os resultados apontem nesse sentido.

Consequentemênte surgem os objectivos especÍficos, isto é, a determinação de

estratégias de prevenção e intervenção para minimizar as consequências do elevado

sÍress.

Serão equacionadas várias hipóteses, através das quais se procuraÉ saber se

algum dos grupos revela níveis elevados de sfess ocupacional, se há Tribunais

onde o nível de stress é superior a outros, quais os factores que poderão mediar ou

influenciar no aumento ou na redução do sfress ocupacional.
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1.2. Perttnência do estudo

Um dos aspectos de maior interesse neste estudo relacionou-se com a possibilidade

de considerar na amostra do estudo dois Tribunais do extinto Círculo de Santiago do
Cacém - Santiago e Grândola -, uma vez que os questionários foram distribuídos e
preenchidos num período de grande agitação e mudança em que deconeram obras
de vulto nos edifícios durante o período normal de funcionamento. Estes Tribunais
passaram a integrar a partir de Abril de 2009 a Comarca piloto do Alentejo Litoral
(funcionam nesta altura três projectos-piloto a nível nacional - Alentejo Litoral,
Grande Lisboa Noroeste e Baixo Vouga) com o propósito da implementação da
reforma do mapa judiciário. Esta reestruturação implicou, não só a adaptação e
remodelação dos edifícios, como também a reorganização dos recursos humanos
(com alguns Oficiais de Justiça e Magistrados a viver uma incógnita em relação ao
futuro), a introdução de novos modelos de gestão e competências, factores que
poderão ter sido indutores de sfress.

Nos restantes Tribunais onde os questionários foram aplicados, alguns dos factores
que podem ser considerados potenciadores de situações de tensão e sfress são
comuns: as constantes alterações de legislação, a introdução de novas tecnologias,
a falta de formação, o grande volume de trabalho, a escassez de recursos humanos
entre outros. Em alguns destes Tribunais, existirão outros factores que
eventualmente poderão despoletar súress no seio das organizações: relações
interpessoais, estilos de chefia, condições ergonómicas dos edifícios, entre outros.

Por Último, segundo informações recolhidas junto do Observatório português da
Justiça e com base em inúmeras pesquisas realizadas, nenhum estudo sobre súress

nos Tribunais foi realizado até hoje em portugal. considera-se assim de grande
importância a realização deste trabalho que poderá contribuir para uma melhor
compreensão deste problema.

í0



1.3. Os Trlbunals ê os seus operadoresJudtctárlos

Os Tribunais, órgãos de soberania da nação com competência para administrar a

justiça em nome do povo (Constituição da República Portuguesa, Vll revisão

constitucional, 2OO5), encetram especificidades muito próprias de métodos,

processos e rotinas de trabalho. Apesar da introdução das novas tecnologias, o

volume de trabalho tem vindo a aumentar de ano para ano, exigindo-se a cada

profissional que trabalha nos Tribunais um esforço e uma dedicação cada vez

maiores. Como consequência, as pessoas são obrigadas a trabalhar muito para além

do seu horário normal, não sendo raro encontrar quem fique a trabalhar de noite e ao

fim-de-semana. Também o ritmo de trabalho carda vez mais alucinante, aS

características das funções e tarefas, a falta de formação para enfrentar muitas

situações de forma eficaz e eficiente, a cultura e o clima organizacionais, os estilos

de liderança ou ainda o desajustado número de pessoas em relação ao volume de

trabalho são determinantes para o surgimento de muitos episódios de sfress e

tensão.

Numa breve abordagem à organização dos tribunais, de acordo com o capítulo ll,

artigo 209o da Constituição da República, Vll revisão constitucional (2005) além do

Tribunal Constitucional, existem ainda o Supremo Tribunal de Justiça, os tribunais

judiciais de primeira e de segunda instância, o Supremo TribunalAdministrativo e os

demais tribunais administrativos e flscais, o Tribunal de Contas, podendo ainda

existir tribunais marítimos, tribunais arbitrais e julgados de paz.

Neste estudo, foram aplicados questionários a Magistrados e Oficiais de Justiça que

trabalham num Tribunal Administrativo e Fiscal (Beja) e em diversos Tribunais de

primeira instância - judiciais e de trabalho.

1.4. Estrutura do trabalho

O presente trabalho estrutura-se em capítulos, sendo os dois primeiros dedicados à

definição dos objectivos, à análise da pertinência do estudo e suas limitações e

ainda à abordagem teórica dos conceitos de sÍress ocupacional e satisfação no

trabalho.
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O capítulo 3 é dedicado às questões metodológicas - apresentação do estudo e das

hipóteses, do instrumento e dos sujeitos. No capítulo 4 apresentam-se os resultados,

sendo feita a discussão do mesmos e apresentação de propostas de
prevenção/intervenção no capítulo 5. Por último, no capítulo 6 realizam-se as

considerações finais do trabalho

12



CAPíTULO 2 - O STRESS OCUPACTONAL E A SATISFAçÃo NO TRABALHO

2.1. Compreender o súress

Todos nós sentimos, pelo menos a um nÍvel subliminar, as esco/hag

exigências e complexidades crescentes da vida com o passar de cada

ano. Temos de ser mais, de fazer mais, mars síÍlos a onde ir e mais corsas

que pretendemos ou necessitamos realizar. Mas o dia continua a ter

apenas vinte e quatro horas e o ano continua a ter os mesmos doze

rneses

David Kundtz (2003)

Ao ler-se a citação de Kundtz é fácil desenharem-se mentalmente cenários de

tensão e de sfress que assolam o dia-a-dia daqueles que sofrem as pressóes dos

grandes centros urbanos e dos ritmos frenéticos e imparáveis da sociedade actual.

O sÍress é referido em muitas abordagens como a doença do século XXI e, segundo

dados de 2005 da Agência Europeia paraa Segurança e a Saúde no Trabalho, é o

segundo principal problema de saúde no trabalho entre os europêus, aÍedando 22o/o

dos trabalhadores da UE. Entre 50% e 60% dos dias de trabalho perdidos estão

relacionados com o sÍress e em 2002, o custo económico anual do sÍress profissional

na UE 15 foiestimado em 20 000 milhões de euros'

Actualmente, dada a conjuntura económica, polÍtica e social, não só a nÍvel nacional,

mas sobretudo a nível global, as organizações deparam-se cada vez mais com

problemas relacionados com o sfress ocupacional sentido pelos seus colaboradores.

A incerteza no futuro, o trabalho precário, a sua intensificação, a violência e a

intimidação no local de trabalho, os processos de downsizing, os baixos ordenados,

o crescente aumento do custo de vida e a difícil conciliação entre o trabalho e a

família são apenas alguns dos aspectos que cada vez mais influenciam e

13



determinam o incremento do sÍress nas pessoas (European Agency for safety and
Health at Work, 2007).

Por parte dos gestores e dos govemantes há um aumento na crença de que o sÍress
ocupacional é causador de grandes problemas organizacionais e de graves danos
na saúde dos colaboradores. Empregadores e govemos compreendem cada vez
melhor o sÍress ocupacional e as suas consequências nas emprêsas e na economia
em geral através da baixa produtividade, dos casos de doenças nos empregados, do
aumento de turnover e dos acidentes de trabalho (Leontaridi & ward, 2oo2).

com o objectivo de aumentar a conscienciatização e o conhecimento dos
empregadores, dos trabalhadores e dos sêus representantes acerca do sÍress no
localde trabalho e chamar a sua atenção para os slnal's suscepÍíveis de revelarem a
existência de problemas de sÍress no trabatho, foi assinado em g de outubro de
2004 em Bruxelas o Acordo-Quadro sobre Stress no Trabalho entre a Confederação
Europeia de sindicatos (cES) e as Associações patronais Europeias. Este
documento revelou-se determinante para um melhor conhecimento da realidade do
problema nas empresas nacionais e foi implementado a partir da assinatura em
outubro de 2006 de um protocolo de cooperação e parceria entre a cGTp/lN -
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - lntersindical Nacional e a
CCP - Confederação do Comércio de e Serviços de Portugal, tendo ainda contado
com o apoio da ACT - Autoridade para as Condiçóes de Trabalho.

o projecto recebeu o nome "stress nos Locais de Trabalho", teve como objecto de
estudo os sectores do Comércio e Serviços e dos Transportes e como parceiros

associados a ANTRAM - Associação Nacional dos Transportes Públicos Rodoviários

e de Mercadorias, a APESPE - Associação portuguesa das Empresas do sector
Privado de Emprego, o CESP - Sindicato Nacionaldos Trabalhadores do Comércio,
Escritórios e serviços de Portugal, e a FECTRANS - Federação dos sindicatos de
Transportes e comunicações. Foi apresentado em Junho de 2007 e estava

calendarizada a apresentação de resultados num semináno arealizar em Novembro

de 2009. Estes dados ainda são desconhecidos, não tendo sido até agora revelados

os resultados do estudo/projecto.

14



2.2. Mas aflnal o que é o súess?

É incontomável falar-se de Hans Selye, quando é abordado este conceito. Foi este

médico austro-húngaro quem definiu pela primeira vez o sÍress em contexto médico,

num artigo publicado na revista Nature em 1939, como sendo a propensão do

organismo para reagir de forma idêntica a estimulos muito diversos (Selye, 1980, in

Cunha et al., 2003, pp. í94). Selye começou por designar estes sintomas como

sÍndrome geral de adaptação, ou seja, Íhe process by which the body responds and

adapts to any sÍressor (Seyle 1946, 1956, tn Sikora, Beaty & Forward, 2OO4).

Segundo Selye (1953), o General-Adaptation'syndrome (G-A-S)' em português

Síndrome Geral de Adaptação (SGA), pode desenvolver-se em três fases: a resposta

ao alarme, o estádio de resistência e por último o estádio de exaustão. Na primeira

fase, as características funcionais mais evidentes são excitação e tensão se o sÍress

é ligeiro ou depressão do sistema nervoso central e choque se o sÚress é mais

intenso.

No estádio de resistência, o organismo procura adaptar-se aos factores de sÍress,

enquanto que no estádio de exaustão o organismo já não consegue dar respostas

adaptativas o que provoca o regresso e agravamento dos sinais iniciais'

É importante compreender que nem todo o sÍress é negativo. Na dose certa, o sÍress

é necessário para motivar, para estimular o crescimento e o desenvolvimento

pessoal. Por isso, Selye fez a distinção êntre disÍress, ou seja, o sfress negativo,

desagradávele o eusÍress, agradável, curativo, positivo (Ramos, 2001).

Neste trabalho, a intenção do autor é detectar nÍveis elevados de sfess (distress)

nas organiza@es e grupos em eStudo, desCobrir as SuaS Causas e encontrar

estratégias de prevenção e intervenção.

Assim, serão tidos em conta vários modelos de sÍress ocupacional e que, em

resumo, referem que a percepção do sfress é subjectiva, isto é,

o mesmo sfessor poderá ser percebido de forma diferente e com

intensidade diferente por distintos indiv[duos;

a
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a o trabalho e as organizações consÍlÍuem-se como potenciais fontes de
pressáo;

o papel individual no ciclo do sÍress é activo;

o sÍress ocupacional tem consequências psicológicas, fisiotogicas e

comportamenÍais. (Cunha et a\,2003, pp, igg).

2.3. E quais são as causas do skess?

segundo Kahn & Byosiere (1992, cit. por cunha et al,2oo3), podem ser identificados

dois grandes grupos de sÍressors: os organizacionais e os extraorganizacionais. No
primeiro grupo é possível encontrar factores como as características físicas do local

de trabalho (ruído, temperatura, espaço...), as características dos relacionamentos
interpessoais (liderança, relações entre colegas, subordinados e superiores,
pressões de equipa...), as características do papel (sobrecarga ou subutilização,

ambiguidade e conflito de papel...) ou ainda exigências da tarefa (excesso de
trabalho, trabalho rotineiro, categoria profissional...) (euick et at., 1gg7). para além

destes factores, existem outros profusamente estudados, tais como a estrutura e o
clima organizacional (formalização, política de tomada de decisão, justiça

organizacional, comunicaçao...) (cooper & Marshall, 1976; parker & Decotiis, ígg3,
cit' por Cunha et a\.,2003) ou variáveis sociais como o crescimento, a instabilidade
económica, o desemprego ou ainda algumas características organizacionais
(dimensão, tecnologia, grupo a que se pertence, no de níveis hierárquicos. (Kahn &
Byosiere, 1992, Cunha et al., 2OO3).

Quanto aos stressors extraorganizacionais, consideram-se todos os factores que
potenciam situações de sÍress fora da organização.

...there are a number of extra-organizational sources of stress which

affect the physical and mental well-being of an individual at work, such
things as family problems (Pahl & Pahl, 1971), tife satisfaction and crises
(Dohrenwend & Dohrenwend, 1g74), financial difficulties, etc. These are

important potentialsÍressors since they act in a feedback loop between

work and the outside environment: probtems outside

a

a
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work)affect)individual at work)exacerbate)problems outside work

(Cooper & Marshall, '1976, pp.22).

Para além destes dois grandes grupos referidos (factores organizacionais e

eÉraorganizacionais), existem outros a ter em conta e que estão relacionados com

as pessoas, ou seja, quem percepciona e avalia os sÍressors.

Estas características pessoais podem ser o /ocus de controlo - sujeitos com /ocus de

controlo intemo gerem mais facilmente as situações de sÍress (Fusilier, Ganster, &

Mayes, 1987); os traços de personalidade - pessoas com personalidade Tipo A, são

mais agressivas, impacientes, sentem-se sempre sob pressão e não conseguem

reduzir os ritmos. Para além disto são mais reactivas às situações de sÍress no

trabalho (Spector & O'Connell, 1994). São ainda consideradas outras características

pessoais na literatura, nomeadamente a afectividade negativa, os estilos de coping

ou a aúo-estima (Cunha et a\,2003).

2.4. Quais as conseguências do sÍress?

O sfress tem, como se percebe facilmente, uma conotação negativa. Como também

já se percebeu, cada sujeito reage de forma diferente ao mesmo sÍressor. O sÍress

induz emoções, altera o comportamento observável e inbrtere com mecanismos

biologicos e cognitivos (Sena, 2007).

Em estudos realizados com guardas prisionais, o extremo sÍress manifesta-se

através de alterações de comportamentos ou problemas fÍsicos. Os problemas mais

relatados são doenças cardíacas, má circulação sanguínea, hipeÉensão, dores nas

costas, mãos e pescoço (Aabdollahi, 2002; Comelius, 1994; Meams & Mauch, 1998;

Stinchcomb, 2004; Wells, Colbert, & Slate, 2006, in Morgan Jr., W.,2008). Nas

alterações de comportamentos referem-se os elevados nÍveis de raiva com os

reclusos, famÍlia ou amigos, falta de paciência, acidentes frequentes, complacência e

uso de substâncias ilegais (Furthermore, Cheek, 1984; Comelius; Lambert, Hogan,

and Allen, 2006; Wells, Colbert, & Slate, 2006, in Morgan Jr., W.,2008). Para além

destas consequências, são também relatados outros problemas tais como
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depressões, distúrbios alimentares, úlceras, diabetes (Finn, 1998; Rosefield, 1983 rn

Morgan Jr., W.,2008).

De um modo geral, consÍderam-se três formas de respostas ao sÍress: fisiológicas,

psicológicas e comportamentais.

Entre os sintomas fisiológicos, referem-se alteraçóes do ritmo cardíaco, dores de

cabeça, costas e musculares, cansaço físico geral e esgotamento, úlceras, diabetes,

etc.

Nos sintomas psicoÍógicos, salientam-se insatisfação no trabalho,

depressão, tensão, fadiga, insónias, dificuldade de concentração,

initabilidade e burnout (Cunha eÍ al, 2OO3).

ansiedade,

frustração,

Entre as respostas comportamentais encontram-se o mau relacionamento, tendência

para o autoritarismo e punição, redução da produtividade, absentismo,

agressividade, etc. (Câmara, Guena, & Rodrigues,2007\.

Muitas destas respostas reflectem-se, não só na saúde física e mental dos sujeitos,

como também nas organizações. O aumento de custos deconentes do absentismo,

acidentes de trabalho, turnover, entre outros, a diminuição da produtividade, da

motivação, do moral ou da satisfação no trabalho (Cunha & Cooper, 2002, in Cunha

et al,2OO3)

De acordo com o que já foi dito, a gestão do sÍress é determinante para o bem-estar

e sucesso das organizações. Para isso, é necessário que sejam realizadas análises

dos sintomas e consequentemente diagnósticos de forma a agir e intervir nos

factores de sÍress detectados (Câmara, Guena, & Rodrigues,2007}

2.5. Como prevenir o súress?

Um dos modelos para intervenção sobre o shess refere três tipos de prevenção:

primária, secundária e terciária; e duas formas de intervenção: no ambiente de

trabalho ou no sujeito/grupo.
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Quanto à prevenção, o tipo primário está associado aos sfessors do trabalho, ou

seja, à sua a eliminação, alteração ou redução; o tipo secundário ao próprio sfress,

isto é, evitar que os sujeitos com sinais de súress adoeçam e aumentem as

capacidades de coping; o tipo terciário relaciona-se com a saúde, isto é, as

consequências do sÍress e visa o tratamento dos trabalhadores e a sua reabilitação

após absentismo por doença.

Este modelo permite criar uma malriz que combina os dois eixos (prevenção,

intervenção). Da combinação destes eixos é possível mudar a situação de trabalho

versus mudar a pessoa e eliminar rlscos versus evitar gue as reacções piorem

(Kompier & Kristensen, 2003, pp. 39).

Na Figura 1 representa-se a matrtz com os quatro quadrantes e as possíveis

medidas a adoptar em cada um.

Figura 1: Matriz para a intervenção sobre o súress e para sua provenção

Prevenção

Prlmárla Sêcundárla/Terclárla
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Fonte: adaptado de Kompier & Kristensen (2003)
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2.6. E guarb as profrssões mais vulneráveis?

Entre a literatura, encontram-se frequentemente referências a algumas profissões de

elevados níveis de sfress, como são os casos dos controladores aéreos, mineiros,

polícias, bombeiros, guardas prisionais e outros agentes de segurança ou ainda

executivos, profissionais da área da saúde, atendimento ao público, bancários e
jomalistas. Actualmente, e com o crescimento dos trabalhos precários, a

manutenção dos baixos salários, a introdução de novas tecnologias ou as cada vez

maiores exigências de trabalho, perfilam-se como profissionais em risco de sÍress os

operadores de call-centers, os operadores de mercados financeiros ou os
professores, educadores e formadores (Aguiar, 2008). segundo poiares (2009), as

pessoas que exercem as fun@es de apoio ou que exigem largos períodos de

contacto com público são mais susceptíveis de sofrer de burnout. Consideram-se

nesta situação o pessoal médico, paramédico, psicólogos, enfermeiros, soconistas,

maqueiros, bombeiros, agentes das forças de segurança e policiais, cuidadores de

deficientes, doentes crónicos, idosos, técnicos que trabalham com

toxicodependentes, sem-abrigo, professores, advogados, magistrados (do Ministerio

Público e JuÍzes) e funcionários judiciais.

Quanto aos Magistrados, Lipp & Tanganelli (2002) efectuaram um estudo com Juízes

da área laboral no Brasil, tendo verificado que 71o/odos respondentes apresentavam

sintomas de sÍress. O grande volume processual, a solidão pronunciada que envolve

o acto de julgar, a grande responsabilidade e impacto na sociedade do seu trabalho

e o próprio peso emocional do julgamento são considerados factores sÍressors para

estes profissionais.

Por seu tumo, Russo (2005), num estudo realizado com Magistrados e funcionários

do Poder Judicial da primeira circunscrição da Província de Conientes, Argentina,

identiflcou como causas de sÍress a grande responsabilidade das suas funções, as

pressões a que estão submetidos, a dedicação que exige cada caso, o acumular de

tarefas e as condições de trabalho, o orgulho pessoal que não permite reconhecer e

aceitar o cansaço ou ainda a necessidade de passar uma imagem de estar sempre

bem como pessoa e sempre em dia com as tarefas.
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2.7. A SaÍisfação Profissional

Por ser um dos aspectos em estudo neste trabalho, toma-se relevante perceber

melhor que a satisfação no trabalho é um conceito múltiplo que engloba vários níveis

de atitudes no mundo do trabalho. Gostar de trabalhar, gostar de trabalhar em

empresas, gostar de trabalhar na empresa, gostar de trabalhar na secção ou de

desempenhar a função constituem dimensões atitudinais diferentes, em termos de

especificidade, que apresentam uma ordenação hierárquica à semelhança da

estrutura de qualquer organização. Turnover, absentismo, evitamento das funções

de trabalho ou mudança de funções constituem uma amostra representativa dos

comportamentos mais comuns iniciados pelo sujeito insatisfeito (Nunes, 1995).

Mas, como poderia o trabalho ser fonte de satisfação, quando até a sua etimologia

latina evoca justamente o incómodo e a tortura (o tripalium era um dispositivo de três

pés, onde se amarravam os condenados). Num inquérito feito sobre ô mil jovens

nascidos em 1955, punha-se-lhes a questão de "como viam as suas vidas em 1980",

isto é, com a idade de 25 anos. Muito poucas respostas manifestavam esperança

num trabalho interessante. Se 30 a 4Oo/o destes jovens se interessam pela sua futura

profissão, ainda assim mencionam antes disso o tipo de vida, o apartamento, as

actividades culturais ou de lazer que lhes estão associadas. Este processo de

desvalorização é tanto mais sensível quando se tratam de sujeitos que beneficiaram

de uma escolarização e especializa@o mais desenvolvidas. Entre os jovens

diplomados - e entre os mais brilhantes - nota-se uma recusa apaixonada pelo

espírito de caneira e pela estratégia social que isso implica. Apenas o conteúdo

próprio do trabalho se mantém digno de atenção ucom a condição no entanto, de que

o tipo de vida que implica seja também Íonte de satisÍação (Francês, 1984).

Na perspectiva das organizações, a satisfação no trabalho poderá influenciar uma

série de comportamentos tão variados quanto o absentismo, o turnover, o evitamento

psicológico ou a mudança intema, a defesa dos interesses da empresa ou ainda o

cumprimento responsável e zeloso das tarefas incumbidas, responsáveis por efeitos

bastantes sérios na estabilidade da organização e na sua capacidade de

sobrevivência.
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Por outro lado, numa perspectiva individual, a satisfação no trabalho constitui um

resultado de elevado valor para qualquer empregado, razáo pela qual o estudo da

natureza e das causas da satisfação no trabalho tem suscitado elevado interesse por

paÉe dos investigadores (Nunes, 1995).

o conceito psicológico da saÍlsfaçâo no trabalho, em si, foi definido de uma forma

lata há mais de 40 anos, mas com menos conteúdo do que nos nossos dias. Viteles

(í953, cit. por Nunes, 1995), empregando a palavra "moral'fala de uma "atitude de

satisfação no emprego (1bb) com o desejo de o possuir, a vontade de lutar pelos fins

do grupo, de uma organização". Locke (1976) deÍiniu-o mais modestamente e

evitando as consequências de comportamento indicadas pela fórmula precedente,

como:' um estado afectivo positivo resultante da apreciação do emprego ou das

experiências ligadas ao emprego".

Quanto à evolução histórica do conceito, Locke (197ô) indica três etapas que atribui

às seguintes escolas: Esmla psico-económica que se deve fazer remontar a Taylor

(1912): Escola psicossociológica, que se deve fazer remontar aos trabalhos de Elton

Mayo em Havúhome (1933); e Escola do desenvolvimento que nasceu com o estudo

de Hezberg, Mausner e Snyderman (1959).

Segundo estes autores, a satisfação dos trabalhadores já não depende apenas de

variáveis - estímulos de ordem diversa e que se podem manipular -, mas da sua

personalidade, mais precisamente da representação que eles têm das suas relações

com o seu papel no trabalho, das possibilidades de desenvolvimento que este papel

lhes pode trazer ou recusar. segundo Hezberg e os numerosos psiólogos que o

seguiram, a satisfação no trabalho não depende de factores "extrínsecos" como o

salário, as relações com o superior ou com os colegas, ou a organização, etc. mas

de factores "intrínsecos" como a natureza das tarefas, as possibilidades, provas de

reconhecimento, possibilidade de promoção, etc. os factores do primeiro tipo podem

ainda ser maiores fontes de insatisfação, os do segundo tipo, "os motivadores"

podem apenas produzir satisfação (Francês, 1984).

A satisfação no trabalho, enquanto atitude geral do sujeito em relação a todas as

características que compõem o ambiente de trabalho, reflecte todas as impressões

avaliativas que este adquire em contacto oom a organização.
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Uma atitude, de uma forma sintética, representa a predisposição paÍa responder de

uma forma favorável ou desfavorável aos sujeitos ou objectos do meio. Quando

dizemos que "gostamos' de algo ou 'não gostamos" de algo, de facto estamos a

expressar uma atitude perante uma pessoa ou objecto. Quando nos referimos à

atitude especíÍica da satisfação no trabalho, por exemplo, estamos a considerar até

que o nosso trabalho ou as experiências do trabalho são agradáveis ou

desagradáveis (Steers & Porter, 1990).

Sendo a satisfação no trabalho uma resposta emocional, o significado do conceito

pode apenas ser descoberto através de um processo de introspecção, ou seja, uma

identificação conceptual direccionada para os processos e conteúdos mentais. A

satisfação no trabalho pode ser definida como um estado emocional positivo ou

agradável, resultado da apreciação das experiências vividas no trabalho ou do

trabalho em si. (Locke & Latham, 1990).
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CAPíTULO 3 . METODOLOGIA

3.1. Metodologia aplicada

Para elaboração deste trabalho foi considerado como método adequado o
quantitativo uma vez que os dados utilizados para análise foram recolhidos através
de questionários aplicados à amostra. Foi utilizado o inquérito por questionário,

instrumento de medida apropriado para obtenção de dados mais objectivos, fiáveis e

válidos, tendo sido escolhida uma escala devidamente aferida para a população
portuguesa.

os objectivos da investigação quantitativa consistem essencialmente em
encontrar relações entre variáveis, fazer descrições reconendo ao

tratamento esÍaÍísúbo de dados recolhidos, testar teorias (carmo &
Feneira, 1998, pp. í78).

A amostra utilizada foi escolhida por conveniência, já que os sujeitos que

participaram no estudo eram os que estavam disponíveis para responder aos
questionários. Por este motivo é necessário algum cuidado na extrapolação e
generalização dos resultados, apesar dos mêsmos fomecerem informações
preciosas sobre o assunto em estudo (Carmo & Feneira, lggg).

3.2. Apresentação do estudo e hrpóúeses

O presente estudo procura veriÍicar a existência de níveis de sÍress ocupacional nos

operadores judiciários dos Tribunais portugueses - Magistrados e Oficiais de Justiça.
Assim, é proposto neste estudo verificar se os Oficiais de Justiça e Magistrados
revelam níveis altos ou muito altos de súress ocupacional (Hí).
Para além desta hipótese, colocam-se outras em estudo e, como tal, pretende-se

saber se:

. existem diferenças de satisfação profissional entre OÍiciais de Justiça e
Magistrados (H2),

o existem diferenças de níveis de súress ocupacional entre OÍiciais de

Justlça e Magistrados (H3);
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. exlste correlagão entre a saúdê mental e fisica com os factores de sÍress

ocupaclonalHa);

Com base na literatura abordada, formularam-se as hipóteses acima descritas, as

quais serão operacionalizadas, testadas e tratadas estatisticamente

3.2. Sujeitos

Segundo elementos da base de dados da intemet Pordata (www.pordata.pt), em

Portugal existem ao serviço dos Tribunais Judiciais 2969 (26,20%) Magistrados

(udiciais e do MP) e 8364 (73,80%) Funcionários de Justiça.

Nos Tribunais onde foram aplicados questionários, trabalham 54 Magistrados e 128

Oficiais de Justiça.

O presente estudo contou com um total de 101 sujeitos, dos quais 18 são

Magistrados e 83 são Oficiais de Justiça. Estes valores conespondem a 33,33% do

universo dos Magistrados e 65% do universo dos Oficiais de Justiça.

Quadro ! - Grupos do estudo

Gru s Percenta em

Oficiais de Justi 82,2

Ma istrados 17 I
Tota! í00 0

Os Oficiais de Justiça são um dos grupos de pessoal dos Funcionários de Justiça

nomeados em lugares dos Quadros de pessoal de secretarias de tribunais ou de

serviços do Ministério Público.

Segundo o Estatuto dos Funcionários de Justiça, o grupo de pessoal oficial de justiça

compreende as categorias de secretário de tribunal superior e de secretário de

justiça e as caneiras judicial e dos seMços do Ministério Público.

Na caneira judicial integram-se as seguintes categorlas:

Frequência
83
18

í0í

Escrivão de direito;
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Escrivão-adjunto;

Escrivão auxiliar.

Na caneira dos serviços do Ministério Público integram-se as seguintes categorias:

Técnico de justiça principal;

Técnico de justiça-adjunto;

Técnico de justiça auxiliar.

As categorias de secretário de tribunal superior, secretário de justiça, escrivão de
direito e técnico de justiça principal conespondem a lugares de chefia.

os Magistrados, de acordo com a classificação Nacional de profissões

(http://www.iefp.puformacao/cNp/paginas/cNp.aspx), são Juízes e Magistrados do
Ministério Público.

Um Juiz orienta e preside aos trabalhos de um tribunal comum ou especial, examina
e estuda os processos e certifica-se da sua admissibilidade ou não admissibilidade,
procede à identificação das testemunhas, decidindo da sua aceitação, fá-las prestar
julgamento, avalia o seu valor probatório e analisa outras questóes de interesse para
o processo; examina e aprecia as provas orais e documentais e aplica os princípios e
normas de direito adequados, pronuncia a sentença, fixando em face das provas, o
direito em litÍgio.

Pode exercer em tribunais de 1a instância de diferentes espécies, em tribunal de
relação e suprêmos tribunais e ser designado em conformidade, como:

Juiz de Direito

Juiz Desembargador

Juiz Conselheiro

O Magistrado do Ministério Público defende os interesses do Estado, das Regiões
Autónomas, das Autarquias, dos in@pazes, dos incertos e dos ausentes em parte
incerta, representando-os perante os tribunais, oÍiciosamente ou mediante denúncia,
exerce o patrocÍnio oficioso dos trabalhadores e suas famílias, defendendo os seus
direitos de carácter social, intervém nos processos de falência e de insolvência e em
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todos os que envolvem, o interesse público e naqueles em que a lei exige a sua

intervenção, promove a execução das decisões dos tribunais para que tem

legitimidade; dirige a investigação criminal, ainda que, realizada por outras

entidades, com vista à constituição dos processos; recoÍre sempre que a decisão

seja efeito de conluio das partes no sentido de defraudar a Lei ou tenha sido

proferida com violação da Lei expressa, promove e coordena acçõês de prevenção

de criminalidade, defende a independência dos tribunais e vela para que a função

jurisdicional se exerça em conformidade com a constituição e as leis, fiscaliza a

constitucionalidade dos actos nonnativos, exerce funções consultivas.

pode exercer as suas funções em tribunais de 1a instância de diferentes espécies,

de relação e supremos tribunais e ser designado em conformidadê, como:

Delegado do Procurador da República (ora Procurador-Adjunto)

Procurador da República

Procurador-Geral Adjunto

Procurador-Geral da República.

Gráflco !- Funcão dos suleitos
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O gráfico I apresenta os dois grupos do estudo esmiuçados, sendo possÍvel verificar
que os Escrivães Auxiliares/Técnicos de Justiça Auxiliares e os Escrivães
Adjuntosffécnicos de Justiça Adjuntos representam 2t3 do total dos respondentes
(66,3%). Entre os Magistrados, 50% dos respondentes são Juízes de Direito e os
outros 50% são Magistrados do Ministerio Público (Procuradores Adjuntos e
Procurador da República).

No Quadro 2, é possível observar outras características dos sujeitos que
participaram no estudo. Em relação às habilitações literárias, como é natural, todos
os Magistrados são detentores do grau de licenciatura (em Direito), existindo um com
grau de Mestre. Já entre os oficiais de Justiça, 4s sujeitos (ss,6%) possuem o 120

ano. Dos 23 sujeitos que referem ter habilitações inferiores ao 12o ano, 19
encontram-se na classe etária dos 46 aos s5 anos o que também é naturaljá que

até há alguns anos a esta partê era possÍvel entrar para a caneira com habilitações
inferiores ao 120 ano.

Quanto aos locais de trabalho, 40,60/o dos respondentes trabalham nos Tribunais de
Beja e santiago do cacém, aqueles onde maior número de questionários foi
passado.

No factor género, quase 2/3 dos participantes no estudo são mulheres, enquanto que
no factor idade não deixa de ser curioso observar que dos ig Magistrados que
responderam,12 (66,7%) têm menos de 35 anos.

28



Quadro ll - Habltltações literárias, funçôes, local de trabalho, género e classe
etárla

Total

Hab. Llter. <12"
1?
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado/Doutoramento

Total
Função Escrivão Auxiliar/Técnico Just. Auxi liar

Escrivão Adjunto/Técnico de Just
Adjunto
Escrivão Direito/Técnico de Just.
Principal
Secretário de Justiça
Juiz Direito
Procurador Adjunto
Procurador da RePública

23
45

4
26

1

s9
30
37

10

6
I
I
1

0í

21

1Total
Loc.
Trabalho

Total
Género

Total
Idade

Total

Tribunal Judicial de Beja

Tribunal do Trabalho de Beja

Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja

Tribunal Judicial de SerPa

Tribunal Judicial de Cuba

Tribunal Judicial de Moura

Tribunal Judicial de Feneira do Alentejo

Tribunal Judicial de MéÉola

Tribunal Judicial de AlmodÔvar

Tribunal Judicial de Ourique

Tribunal Judicial de Santiago do Cacém

Tribunal Judlclal de Grândola
Tribunal Judicial de Faro

Masculino
Feminino

25-35
3G45
46-55
56-65

4
5

7
4
7
1

5
2
6

20
o

10
í0í

35
66
0í1

23
35
40

3
í0í

Gru

lstradosM
Oflclals de
Juetll

0
0
0
7
I

í8

1

23
45

4
I
0

8í
0
0

0

0
I
8
1

81

10

6
0
0
0

83

30
37

1

0
2
0
2
0
1

0
0
4
3
0

í8

516

3
5

5
4
5
1

4
2
6

16
o

10
83

6
12
íE

29
54
E:I

2
4
1

1

8

1

1

11 
I

31

39
2

83
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3.3.lnstrumenÍos

Para efectivação deste estudo foi administrado a todos os sujeitos um euestionário
de SÍress Ocupacional com duas partes distintas. A primeira contém itens para
descrever os sujeitos - função, local de trabalho, sexo, idade, habilitações literárias,
localidade onde trabalha, distrito de residência - e itêns relacionados com o trabalho

- no médio de horas de trabalho/dia, no de faltas/ausências ao trabalho nos últimos 3
meses, motivos do absentismo, percepção do rendimento pessoal no trabalho nos
últimos 3 meses, avaliada através de uma escala tipo Likert (1 - Nada Satisfeito a 5 -
Extremamente Satisfeito).

A segunda parte do questionário é composta por 3 secções da versão portuguesa do
osl - occupational sÍress lndicator, instrumento devidamente aferido paru a
população portuguesa (cunha et al, 1992). o osl é originalmente composto por
cinco secções: 1) como se senÍe no seu emprego; 2) como avalia o seu actual
esÍado de saúde; J) o seu comportamento, em geral; 4) como interpreta o que
se passa à sua volta; 5) Fontes de pressão no seu emprego.

Para este estudo foram utilizadas somente três secções. A primeira, comose senúe
no seu emprego, destinada a avaliar o nível de satisfação no trabalho, a segunda,
como avalla o seu actual esÍado de saúde, composta pela escala ,,como se
sente ou se compofta - saúde mental", com ig itens e pela escala ,,saúde física,',
com 12 itens. Por último, a quinta secção ,'fontes de pressão no emprego,,,
constituída por 6 sub-escalas - a) causas intínsecas ao trabatho; b) papel da
chefia; c) relações interpessoais; d) carrelra e realização; e) clima e estrutura
da organização; f) lnterface casa - trabalho.

Na cotação da primeira secção como se senúe no seu emprego, o somatório dos
itens 3, 6,12,14,16 e 1g revela-nos o grau de satisfação com reallzação, valore
crescimento no emprego. o somatório dos itens 4, 7,11 e 21 dá-nos a satisfação
com o trabalho em sl. Para encontrarmos a satisfagão com o design e estrutura
organizaclonal somamos os itens 1, 10, 13, 20 e 23. A satisfaçâo com os
processos organizaclonais é indicada pela soma dos itens s, g, ís e 17. por

último, a satlsfagão com as relagões pessoais revela-se pela soma dos itens 2, g e
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18. É ainda possÍvel obter um valor de satisfação global com o trabalho (Job

satisfaction), realizando a soma de todos os itens.

Na segunda secção, "como avalia o seu actual esÍado de saúde", a cotação da

primeira parle "como se seaúe ou se comporta - saítde mental", faz-se com o

somatório de todos os itens. A cotação é invertida para os itens 3, 5,7,8,11,15 e 16.

A segunda parle "saúde física", é cotada com o somatório de todos os itens.

Na quinta secção, "fontes de pressão no emprego" é constituída por 6 sub-escalas

e avalia-se da seguinte forma:

a) Causas intrínsecas ao trabalho, somatório dos itens 1, 8, 14,20, 33, 36, 40, 47

e 55;

b) Papel da chefia, somatório dos itens 2,9, 15,21,24,31, 38, 4, 45, 51 e 57;

c) Relações interpessoais, somatório dos itens 5, 6, 17, 18, 26,27,34,37, 50 e 56;

d) Carreira e realização, somatório dos itens 3, 10,25,30, 32, 39, 52,54 e 58;

e) Clima e estrutura da organização, somatório dos itens 1 1, 12, 16,22,23,28,35,

42,48,53 e 61;

f) lnterface casa - trabalho; somatório dos itens 4,7, 13, 19, 29, 41, 43,46, 49, 59

e60

Apesar de não estar previsto na escala original, é possÍvel encontrar um resultado

final realizando o somatório de todos os itens.

Na tabela seguinte é possível verificar os resultados da consistência intema

apurados na aferição do OSI para a população portuguesa e neste trabalho. Para o

efeito, foram efectuados cálculos dos coeficientes Á/pha de Cronbach das escalas.
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Escala osr

Realização, valor e crescimento 0.89

Trabalho em si 0.59

Satisfação com o design e estrutura organizacional 0.77

Satisfação com os processos organizacionais 0.82

Satisfação com as relações pessoais 0.63

Total 0.94

Saúde mental 0.53

Saúde física 0.76

Causas intrínsecas ao trabalho 0.76

Papelda chefia o.77

Relações interpessoais 0.76

Caneira e realização 0.76

Clima e estrutura da organização 0.68

lnterface casa - trabalho 0.88

Total 0.95
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Quadro !!l: Coeflcientes Alpha de Cronbach na aferlção da escala e no presente
estudo.

Estudo

o.82

0.61

0.79

0.70

0.67

0.93

0.85

0.89

0.75

0.79

0.81

0.84

0.82

0.84

0.95

O Alpha de Cronbach mede a consistência intema de um grupo de itens e varia entre

0 e 1. Valores superiores a 0,8 são indicadores de boa consistência intema (Pestana

& Gageiro, 2000).

Nas escalas de satisfação no trabalho (0,94 vs 0,93) e das fontes de pressão no

emprego (0,95 vs 0,95) os coeficientes Alpha de Cronbach são de grande fiabilidade

já que apresentam uma boa consistência intema. Nas escalas de saúde mental(0,53

vs 0,85) e física (0,76 vs 0,89), os valores apurados neste estudo são superiores aos

resultados do estudo da aferição da escala para a população portuguesa o que

significa que são bastantes fiáveis.

o1'.=
.E
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CAPiTULO 4 - RESULTADOS

Para realização das análises estatísticas foi utilizado o software SPSS 15.0 for

Wndows.

O nÍvel de signiÍicância (a) a utilizar nas análises estatÍsticas é de 5%

No Quadro lV apresentam-se as estatísticas descritivas para o total da amostra,

referentes ao "No médio de horas de trabalho/dia", ao "no de faltas nos últimos 3

meses", à "percepção do rendimento pessoal nos últimos 3 meses", às escala de

"Satisfação no Trabalho', "Saúde mental', "Saúde física" e "Fontes de pressão no

trabalho' (Total). Quanto a esta última, fez-se análise às sub-escalas "Factores

intrínsecos ao trabalho", "Papel da chefia', "Relações com outras pessoas', 'Caneira

e desenvolvimento", "Estrutura organizacional e clima' e'l nterface casa-trabalho'.

Quadro lV - Estatística Descritiva

Varlável - Escala DP

No médio de horas de trabalho/dla 1,4

Faltas nos últlmos 3 meses 9,8

Percepção do rendimento pessoal nos últlmos 3 mqses 0,6

Satlsfação no Trabalho (Total)
Realizagão, valor e crescimento

Desenho organlzaclonal e estrutura

Satlsfação com o trabalho em si

Processos organlzaclonals

Satisfagão crom as relagôes lnterpessoals

Saúde mental

Saúde fÍslca

Fontes de pressão no trabalho (Iotal)

Fac{ores lntríneecos ao trabalho

Papel da chefla

Relações com outras possoaa

Carrêlra e desenvolvlmento

Estrutura organlzaclonal e cllma

lnterface casa-trabalho

16,1

4,911

4,118

3,146

3,552

2,601

13,1

11,9

50,3

7,7

9,6

9,0

9,8

10,0

11,1

MN Amplltude

100 6 14 8,6

10í 0 90 2,1

97 1 5 3,8

101

101

101

'101

101

101

o

5

4

4

3

22 32

36

30

24

24

í8

1 78,7

20,67

17,17

'14,94

'14,39

'1 1,59

í01 18 í08 53,6

36,4101 12 72

101

10't

101

101

101

101

101

61

I
't1

10

I
11

11

366

il
66

60

54

66

66

226,7

32,6

40,5

36,1

34,0

43,7

39,5
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A amplitude das escalas 'Satisfação no trabalho", "Saúde mental", "Saúde fÍsica",

"Fontes de pressão no trabalho" e no item 'Percepção do rendimento pessoal nos

últimos 3 meses" refere-se aos resultados mínimos e máximos possíveis de obter.

Nos itens "No médio de horas de trabalho/dia" e "Faltas nos últimos 3 meses' a

amplitude conesponde aos valores mínimos e máximos indicados pelos

respondentes.

Adiante serão realizadas comparações de médias entre Oficiais de Justiça e

Magistrados e entre Tribunais em todas as variáveis/escalas do estudo pelo que se

mostra necessário realizar testes à normalidade, uma vez que a amostra dos

Magistrados (n=18) tem uma dimensão inferior a 30 (Pestana & Gageiro,2000).

Assim, utilizado o teste de Kolmogorov-Smimov com sig >0,05, obtiveram-se os

seguinte resultados:

Quadro V - Teste à normalidade das variáveis/escalas

Variável - Escala Kolmo orov-Smirn a

st
No médlo de horas de trabalho/dla ,000

Faltas nos últlmos 3 meaes ,000

Percepçâo do rendlmento pessoal nos últlmos 3
mêsês ,000

Satisfação no Trabalho (Total)

Realização, valor e cresclmento

Desenho organlzaclonal e estrutura

Satlsfação com o trabalho em si

Processos organizacionais

Satisfaçáo com as relações interpessoals

Saúde mental

Saúde física

Fontqs de pressão no trabalho (Total)

Factores lntrÍnsecos ao trabalho

Papel da chefia

Relaçôes com outras p€asoas

Garrelra e desenvolvlmento

Estrutura organlzaclonal e cllma

lnterface casa-trabalho
* This is a lower bound of the true significance
a Lilliefors Significance Conection

,200(.)

,200(.)

,200(.)

,003

,189

,058

,200o

,039

,200(.)

,104

,200(.)

,064

,200o

,065

,200r)

Statistic df
,201 96

,415 96

,353 96

,073

,068

,072

,116

,077

,089

í01

96

96

96

96

96

,056 1 0 1

,091 101

,068

,083

,061

,088

,071

,088

,055

101

96

96

96

96

96

96
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Na variável "número médio de horas de trabalho/dia' apurou-se que dos 100

respondentes, 22o/o cumpre, em média, as 7 horas de trabalho/dia obrigatórias, 30%

trabalha I horas/dia em média e2Lo/otrabalha entre 10 e 12 horas/dia em média.

Distinguindo os grupos, entre os Oficiais de Justiça temos n=82, i --8,26,

d.p.=1,245, enquanto que entre os Magistrados se observa n=18, í=10,44,

d.p.=í,199.

No Gráfico ll, o primeiro grupo - Oficiais de Justiça -,26,80/o apresenta em média 7

horas de trabalho/dia,60% trabalha entre 8 e t horas e7,3o/o trabalha 10 horas por

dia. No grupo dos Magistrados, nenhum sujeito referiu trabalhar menos do que 9

horas/dia. São 22,2o/o do total do grupo, aqueles que trabalham em média I horas

por dia, 44,4o/o trabalham 10 horas/dia em media e 33,3% cumprem 12 horas por dia

em média.

Utilizado o teste paramétrico t-student para comparar os valores médios dos dois

grupos, obteve-se p=0.00<0,05, pelo que é possível afirmar-se que existem

diÍerenças estatisticamente significativas entre Oficiais de Justiça e Magistrados no

no médio de horas de trabalho por dia, trabalhando os segundos, em média, mais

horas por dia relativamente aos primeiros.

Para efectuar comparação de médias entre Tribunais, foi utilizado o teste One-Way-

Anova, não se tendo encontrado diferenças significativas (p=9,52 >0,05).

Quadro Vl- Médlas de horas de trabalho/dia por Tribunais e por grupos

d.p.

TJ Ferrelra do Ale
TJ Se 2,121
TJ Ourl ue
TJ Santl do Cacém 1,155
TJ Be a u2
TJ Moura 414
TJ Almodôvar
TJ Grândola ,577
TJ Faro
TJ Guba
TJ Mértola
TAF
TT

d.p N Í.N x d.p N x
1 10,00 1 10,00

,957 2 'r0,506 9,67 '1,366 4 9,25
6 9,00 2,608 6 9,00 2,608

1,204 4 11,0020 8,90 't,586 16 8,38
í,000 5 10,6021 8,8í 1,470 16 8,25

5 7,60 894 2 11,007 8,57 1,902
2 8,50 7072 8,50 ,707

3 9,33I 8,44 1,014 6 8,00
8,30 1,49410 8,30 1,4s4 10

,5004 8,25 ,500 4 8,25
4 7,75 500 1 10,005 8,20 1,095
5 7,80 ,8375 7,80 ,837

1 10,004 7,75 1,500 3 7,00 ,000
10,4482 8,26 1,245
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100 8,65 1,493
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EI
t2
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I II
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Total
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Gráfico !l- Número médio de horas de trabalho/dla por grupos
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Na variável "no dê faltas nos últimos 3 meses" a média da amostra total é de 2,1

faltasimês, lendo 72,3o/o dos sujeitos afirnado não ter Íaltado nos 3 meses

antecedentes à aplicação dos questionários. Do total dos absentistas, 60,7% faltou

ao trabalho por motivo de doença e os restantes 39,3% por motivos de formação,

licença de matemidade, provas/exames ou outros motivos não especificados.

Na análise de frequências (Quadro Vll), percebe-se melhor a distribuição das faltas

pelos sujeitos. No extremo inferior temos 73 respondentes que não faltaram nos

últÍmos 3 meses, dez que faltaram apênas uma vez, nove com duas faltas. No

extremo oposto, encontramos um sujeito com 90 faltas, dois com 30 faltas e um com

í0 faltas.
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Frequênclas Yo

73 72,3

10 oo

I 8,9

2 2,0

1 1,0

1 1,0

1 1,0

I 1,0

2 2,0

1 1,0

100,0101

Quadro Vll- Faltas nos últimos 3 meses

Faltas
o/o

Acumulada
72,3

82,2

91,1

93,1

94,1

95,0
96,0

97,0
99,0

90 100,0
Total

Quanto à 'percepção do rendimento pessoal nos últlmos 3 mêses", a média total

observada situa-se em 3,8 (d.p. 0,6), ou seja, no intervalo entre "razoável" (3) ê "bom

rendimento" (4). A media dos Oficiais de Justiça é de 3,8 (d.p. 0,7), ênquanto que a

dos Magistrados é de 4 (d.p. 0,48). Apesar destes últimos já se enquadrarem no

intervalo de "bom rendimento" e os primeiros no intervalo de 'razoável", a nível

estatístico a diferença não é significativa (p=9,25 >0,05)

Na escala de "satlsfação no trabalho', a média total encontrada é de 78,7 (d.p.

1 6,1 ), numa amplitude que varia entre 22 e 132. Nas 5 sub-escalas obtiveram-se as

seguintes médias e desvios-padrão: Realização, valor e crescimento (; 20,67, d.p

4,91), Desenho organizacional e estrutura (;17,17, d.p. 4,11), Satisfação com o

trabalho em si (7 14,94, d.p. 3,14), Processos organizacionais (x 14,39, d.p. 3,55),

Satisfação com as relações interpessoais (; 11,59, d.p. 2,6).

No Quadro Vlll, traduzem-se os resultados de satisfação no trabalho para os dois

grupos do estudo, observando-se que no total da amostra os sujeitos encontram-se

algo satisfeitos. Já na análise individualdos grupos, os Oficiais de Justiça estão a/go

rnsaÍrsfeiÍos 1í 76,32, d.p. í5,59, n=83), enquanto que os Magistrados estão a/go

satisfeiÍos (;90,00, d.p. 13,93, n=18). Na escala de 6 pontos úilizada, o nívelalgo

insatisfeito conesponde ao valor 3 e o nível algo satisfeito, coÍresponde ao valor 4.

1
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I
01
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Quadro Vlll - Níveis de satlsfação no trabalho por grupos

Escalas Maglstrados
Reallzáção, valor o crosclmento AI o satisfatório
Desenho organlzaclonal e estrutura Algo insatisfatório
Satlsfação com o trabalho em sl AI o satisfatório
Processoe organlzaclonals Algo satisfatório
Satisfação com as rel. lnterpessoals Muito satisfatório

Tota! AI o satisfatórlo

Feita a comparação entre grupos, foram encontradas diferenças estatisticamente

signiffcativas na sub-escalas realização, valor e crescimento (p=O,OOO <0,05),

saf,'sfaÇão com o trabalho em si (p=O,OOO <0,05), processos organizacionais

(p=0,002 <0,05), satisfação com as relações rnÍerpessoais (p=0,00ô <0,05). Não se

encontrou uma diferença significativa na sub-escala desenho organizacional e

estrutura (p=0, 1 67 >0,05).

No total da escala de satisfação no trabalho, a diferença encontrada entre os dois

grupos é significativa (p=0,00í <0,05), pelo que é possível afirmar que os

Magistrados revelam níveis de satisfação no trabalho mais elevados relativamente

aos Oficiais de Justiça.

Utilizado o teste R de Pearson, Íoi encontrada uma conelação positiva baixa e

estatisticamente significativa (R=0,326, p=0,00í ) entre os grupos e a escala global

de satisfação no trabalho.

Numa análise comparativa entre Tribunais, foram somente tidos em conta os

resultados totais da amostra e da escala de satisfação no trabalho. Não foram

considerados os totais dos grupos, uma vez que em alguns Tribunais não se

obtiveram respostas de Magistrados. No entanto, nos Tribunais onde ambos os

grupos responderam, constata-se que os Magistrados apresentam sempre níveis de

satisfação mais elevados.

O Quadro lX apresenta, por ordêm decrescente, os valores totais de satisfação no

trabalho para cada um dos Tribunais do estudo. O Tribunal Judicial de Mértola

apresenta o maior índice de satisfação (muito satisfatório) com i tOS,+0, O.p.

12,91, n=5, enquanto que o Tribunal Judicial de Ourique revela o menor grau de

satisfação com ; 64,00 (algo lnsatlsfatório), d.p. 17,84, n=6.

Total Oflclals de Justlça

Algo insatisfatório Algo insatisfatório
Algo insatisfatório Algo insatisfatório
Algo satisfatório Algo satisfatório
Algo satisfatório Algo insatisfatório
Algo satisfatório Algo satisfatório
Àgo satlsfatórlo Algo lnsatlsfatório
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Quadro lX - Níveis de satisfação no trabalho por Trlbunals (ordem
decrescente)

Trlbunal Total Sat. Trabalho

TJ Mórtola 103,400

5
12 9151

TJ Fenelra do AlêntêJo 90,000

1

TT Beja 88,500

4
14 4338

TJ Santiago do Cacém 83,200
20

16 0250

TJ Moura 82,714

7
13,5857

TJ Almodôvar 80,000

2
2,828/.

TJ Serpa 77,429

7
't 5,5976

TJ Beja 77,095

21

15,8206

TJ Faro 73,700

10
14 2521

TJ Grândola 73,4ri1
o

15 9068

TJ Cuba 73,000

4
10 2307

TAF BeJa 71,200

5
5 8907

TJ Ourlque 64,000

6
17 8438

78,742
101

x
N

d.p.

x
N

d.p.

x
N

d.p.

x
N

d.p.

x
N

d.p.

x
N

d.p

)c

N

d.p.

x
N

d.p.

x
N

d.p

x
N

d.p.

x
N

d.p.

x
N

d.p.

*
N

d.p.

x
N

d.p.

Total

39
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Na comparação entre géneros, não foram encontradas diferenças significativas

(p=0,351 >0,05). Para o sexo masculino temos7B0,g3, d.p. 14,30, n=35 e para o

sexo feminino i 71,66,d.p. í6,i2, n=66.

Também na análise efectuada ao factor idade não foram encontradas diferenças

signiÍicativas (p=0,781 >0,05). os grupos inferior - 2s-30 anos - e superior - 56-ôs

anos - apresentam os maiores níveis de satisfação no trabalho:i 91,52, d.p.1g,56,

n=23 para o primeiro e i 4t,66, d.p. 6,11, n=3 para o segundo.

Entre os Oficiais de Justiça e tendo em conta o factor habilitações literárias, apurou-

se que não existem diferenças na média de satisfação global no trabalho (p=0,241
<0,05). Apesar de ser verificar que os sujeitos que possuêm maiores habilitações

literárias são os que revelam menores níveis de satisfação, estas diferenças, a nível

estatístico, não têm significado.

Ainda assim não deixa de ser curioso observar que os indivíduos que possuem

habilitações inferiores ao 12o ano ( i 81,69, d.p. 12,24, n=23, ) são os únicos se

apresentam na escala global algo satisfeitos. Todos os outros grupos - 12o ano

(774,28, d.p. 17,8í, n=4S), bacharelato (7zo,oo, d.p. 9,g3, n=4), licenciatura

1x l+,++, d.p. 11,95, n=9) - estão, em média, algo insaÜsfeitos.

Procurou-se também saber se os níveis de satisfação profissional variam consoante

o motivo de absentismo. Na realidade, verifica-se que os sujeitos que afirmaram ter
faltado por motivo de doença apresentam menores níveis de satisfação (euadro X).

Quadro x - Níveis de satlsfação no trabalho por moilvo de absentismo

Total ST

77,32

28
16 53

;
N

d

Doença Provas/exames Lic. Matemidade Formação Outros
71,88 96,00 85,00 76,00 u,28

17 2 1 1 7
í 7,08 í8,38 11,35

-
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A escala original das 'Íontes de pressão no trabalho', não prevê um resultado total

final. No entanto, a partir da soma de todos os itens, é possível apurar-Se uma média

global da escala. Este valor poderá indicar o nÍvel de pressão no trabalho, numa

escala que varia entre 1 (nível mais baixo de pressão) e ô (nível mais alto de

pressão) pontos. Assim, a média globalapurada é de 226,7 (n=101, d'p. 50,3), numa

amplitude que varia entre 6í e 366. Esta média total encontrada, situa-se no nível4

da escala.

Nas 6 sub-escalas obtiveram-se as seguintes médias e desvios-padrão: factores

intr[nsecos ao trabalho (; 32,6, d.p 7,7), papet da chefia (í 40,5, d.p. 9,6), relações

com outras pessoas (; 36,1, d.p. 9,0), caneira e desenvolvimento (i 34,0 d.p. 9,8),

estrutura organizacional e clima (í 43,7, d.p. 10,0) e inbrtace casa-trabalho

( r 39,5, d.p. 11,1).

No Quadro Xl, traduzem-se os resultados de satisfação no trabalho para os dois

grupos do estudo, observando-sê que no total da amostra os sujeitos encontram'se

no nÍvel 4 de pressão no trabalho (escala de 1 a 6), o que significa que sentem,

geralmente, pressão no trabalho. Na análise individual ambos os grupos se situam

no nível 4, apurando-se para os Oficiais de Justiça íZZl,Sq, d.p.44,94, n=83, e

para os Magistrados 7 zz4,oo, d.p.71,91, n=18.

Quadro Xl - Níveis de pressão por fontes e grupos

Escalas Maglstrados

Factorea lntrlnsocoa ao trabalho
4 - É, geralmonto, uma Íorís de
prossáo

Papol da chefla
4 - É, geralm€nt3, uma bnto dê
pr6séo

Relaçôos com outÍ?a peaaoa $ Não é, gorâlmonte. uma Íonte d€
p166â0

Garrolra o desenvolvlmento
4 - É, g€ralmento, uma íont€ da
pÍ6sâo

EsilnÍura organtsaclonal e cllma
4 - É, geÍolmente, umâ 

'onta 
de

pÍeosáo

lntoríaco casa-trabalho
4 - É, g€ratmento, uma íonte do
pÍ€â3âo

Fontes ds pr€saão no üabalho

Feita a comparação entre grupos - Oficiais de Justiça e Magistrados -, não foram

encontradas diferenças estatisticamente significativas, com excepção da sub-escala

4

Total Oflclais de Justiça

4 4
p

- É, geralmsnto, uma bnts de
r6são

4 4 - É, geÍalmente, uma Íonte d€
pÍ€o6âo

4 4 - É, ggralmentê, uma ÍoÍ s de
prsssão

4 4- É, gsratmênte. uma lbnts 4 - de
pÍE38ão

4 4 - É, geÍElmert€, una tunb de
pressâo

4 - É. geralmênte, uma fonte de
pr€ssão4

4 4
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relações com outras pêssoas (p=0,025 <0,0s). Desta forma, é possÍvel afirmar-se
que o factor relações com outras pessoas êxerce maior pressão entre os Oficiais de
Justiça do que entre os Magistrados. Relativamente aos outros factores, as

diferenças encontradas não têm significado estatÍstico.

Foram também analisados os resultados da escala, tendo em conta o factor local de
trabalho - Tribunais. No Quadro Xll, os Tribunais são apresentados por ordem

decrescente de níveis de pressão no trabalho. o rAF de Beja é onde mais pressão

no trabalho se sente, enquanto que Mértola têm os nÍveis mais baíxos de pressão.

Para estas análises, o TJ de Feneira do Alentejo não é tido em conta, uma vez que

aliapenas se recolheu um questionário.

Relativamente aos factores intrínsecos do trabatho (Quadro Xlll), os Tribunais que

mais sentem estes aspectos como fonte de pressão são, por ordem decrescente, os
TJ de Beja, Serpa, Grândola, TAF de Beja, TJ's de Ourique, Moura, Santiago do

Cacém e Cuba. De acordo com os resultados apurados, nestes Tribunais os facÍores
intrínsecos do trabalho são, geralmente, fontes de pressão. Nos Tribunais de

Almodôvar, Faro e Mértola, estes factores não são, geralmente, fontes de pressão. o
Tribunal do Trabalho de Beja apresenta o valor mais baixo nesta sub-escala, o que

significa que estes factores não são verdadeiramente fontes de pressão.

Quadro x!!- Escala das fontes pressão no trabalho analisada por Tribunat

Trlbunal

TAF Bela

TJ Ourique

TJ Beja

TJ Serpa

TJ Grándola

TJ Moura

TJ Cuba

TJ Almodôvar

TJ Sanüago do Cacém

TJ Faro

TT BeJa

TJ Mértola

TJ Fenelra do Alêntejo

Nlvel da
Escala

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

N ; d.p.

5 255,60 32,21

o 24f,00 42,79

21 246,24 44,06

7 239,14 60,03

I 232,67 51,20

7 23í,00 76,56

4 227,00 41,93

2 220,00 0,00

20 216,60 52,47

10 199,90 33,42

4 í93,75 41,12

5 192.20 52,60

1 í64,00

í0í 2,26,74 s0,37Total
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d.p.N Í,
2',1 36,14 7,28

9,577 35,71

I u,7a 7,71

5 33,80 5,26

33,50 8,716

7 33,14 s,&
20 32,85 7 .31

31,75 3,894

2 30,50 2,12

10 29,60 4,43

26,001

5 24,OO 4.85

8,124 22,00

7,74í0í 32,ffi

Quadro Xlll - Factores de pressão Intínsscos do trabalho analisados por
Tribunal

Trlbunal
NÍvel da
Escala

TJ Bela

TJ Serpa

TJ Grândola

TAF Beja

TJ Ouriquê

TJ Moura

TJ Sanüago do Caém

TJ Cuba

TJ Almodôvar

TJ Faro

TJ Fenelra do Alentelo

TJ Mértola

fi Bela

Total

Quanto ao papet da chefia (Quadro XIV), os Tribunais que mais sentem este factor

como fonte de pressão são, por ordem decrescente, os TJ Ourique, Beja, TAF de

Beja, TJ's Grândola, Serpa, Moura, Cuba e Almodôvar. Os resultados apurados

revelam que nestes Tribunais o papel de chefia é, geralmente, sentido fontes de

pressão. Nos Tribunais de Santiago do Cacém, Faro, Mértola e Trabalho de Beja,

estes factores não são, geralmente, fontes de pressão.

Quadro XtV - Pressão do papel da cheÍia/gestlio analisada por Trlbunal

Trlbunal
NÍYel da
Escela

TJ uê

TJB

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

2

4

a

4

4

4

4
TAF

TJ Grândola

TJ

TJ Moura

TJ Cuba

TJ Almodôt/ar

TJ do Cacém

4

4

TJ Faro

TTB

TJ Mártola

TJ F€nelra do Al

4

4

3

3

3

3

2

4

N ; d.p.

47,17 s,706

21 44,90 8,33

e,045 2t4,00

o 42,4 s,89

7 42,43 9,8:i

7 41,71 14,66

7,144 41,50

38,50 2,122

§,25 9,3s20

10 35,20 6,51

y,75 9,674

5 31,60 7,23

1 23,00

9,69í0í lo,n8Total
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o factor relações com as outras pessoas (Quadro XV) foi também analisado e

verifica-se que os Tribunais onde este aspecto tem maior significado como fonte de
pressão são, por ordem decrescente, os TJ Ourique, Cuba, Serpa, TAF de Beja, TJ's

Beja, Moura, Grândola, TT Beja. Neste locais de trabalho, os resultados revelam que

as relações lnÍerpessoals são, geralmente, sentidas Íontes de pressão. Nos

Tribunais de santiago do cacém, Faro, Mértola, este factor não é, geralmente, fonte

de pressão.

Quadro xv - As relações Interpessoais como factor de pressão nos Tribunat

Trlbunal Nível da
Escala

TJ Ourique

TJ Cuba

TJ Serpa

TAF Beia

TJ Almodôvar

TJ Bela

TJ Moua

TJ GÉndola

TT Beja

TJ SanUago do Cacém

TJ Faro

TJ Mértola

TJ Feneira do Alente,lo

Total

Na sub-escala caneira e desenvolvimenfo (Quadro XVI) os resultados indicam que

no TAF Beja este factor é, verdadeiramente, uma fonte de pressão. Nos TJ's cuba,
Beja, Moura, Serpa, Ourique, Grândola, Santiago do Cacém e Almodôvar é,

geralmente, sentido como fonte de pressão. No TT Beja e nos TJ's de Mértola e Faro

não é, geralmente, fonte de pressão.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

2

4

N x d.p.

6 42,17 8,33

4 40,75 6,60

7 39,29 8,85

5 39,20 4,27

2 38,50 2,12

21 37,81 7,43

7 37,14 9,n
I 36,89 9,16

4 35,50 9,26

20 33,45 11,24

í0 32,40 7 ,71

5 31,00 7 .31

1 í3,00

í0í 3s,17 9,07
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x d.p.N

5 41,80 7,53

7,004 38,50

9,182',1 37,24

u,43 14,517

12,O17 u,29
v,17 11,86

9 33,78 10,31

9,7220 33,25

1,412 33,00

7,504 31,25

11,7030,405

4,5110 27,90

1 17,00

10í :14,05 9,88

euadro XVI - Garrelra e desenvolvlmento como factor de pressão nos Trlbunal

Trlbunal
Nlvol da
Escala

TAF

TJ Cuba

TJ e

TJ Moura

TJS

TJ Ouri e 4

4

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

2

4

O factor estrutura organizacional e clima (Quadro )0/ll) revela dois Tribunal que

sentem êste aspecto como verdadeiramente, uma fonte de pressão: TJ Ourique e

Beja. No TAF de Beja e nos TJ's Moura, serpa, Grândola, santiago do cacém,

Cuba, e TT Beja e Almodôvar este factor é, geralmente, sentido como fonte de

pressão. No TJ's Faro, Mértola e AlmodÔvar, não é, geralmente, fonte de pressão.

Quadro XVll - Estrutura organizacional e cllma como factor de pressão nos
Tribunais

TJ Grândola

TJ Sa do Cacém

TJ Almodôvar

TTB e

TJ Mértola

TJ Faro

TJ Feneira do Al

Total

Trlbunal xN d.p.
NÍvêl da
Escala

TJ uê

TJ a

5

5

4

4

4

4

TAF BE

TJ Moura

TJS

TJ Grândola

TJ

TJ Cuba

TT

TJ Faro

TJ Mértola

TJ Almodôvar

TJ Fenelra do

do Cacém 4

4

4

3

3

3

3

4

4,9+6 51,00

47,47 8,2221

46,60 5,555

8,29 12,557

7 44,71 10,s7

5,97I 43,',t',|

42,fi 13,2420

10,724 41,25

39,25 5,124

í0 38,20 7,45

37,80 14,155

2 37,50 3,54

1 34,00

í0,07í0í 43,73Total
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A sub-escala inteiace casa-trabalho (Quadro XVlll) determinou que no TAF de Beja
este factor é sentido como sendo verdadeiramente, uma fonte de pressão. Nos TJ,s
serpa, Beja, Almodôvar, Grândola e ourique este factor é, geralmente, sentido como
fonte de pressão. A ligação casa-trabalho não é, geralmente, fonte de pressão para
os respondentes dos TJ's de Moura, Mértola, Faro, santiago do cacém, cuba e TT
Beja.

Quadro xvlll- lnterface casa-trabalho como factor de pressão nos Tribunat

Tíbunal

TJ Feneira do Al o

TAF

NÍvel da
Escâla

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

TJS

TJ a

TJ Almodôvar

TJ Grándola

TJ Ouri ue

TJ Moura

TJ Mértola

TJ Faro

TJ Santia do Cacém

TJ Cuba

TT e

Total

Numa análise mais exaustiva à escala global, verifica-se que o factor que menos
pressão exerce nos sujeitos é o aspecto de trabalhar com pessoas do sexo oposto

(x 1,52, n=100, d.p.0,g1), item pertencente à sub-escala relacionamento com
outras pessoas. Encontram-se também como aspectos de pouco pressão os itens

viagens por motivos de seruiço e ter de "vive/' em hotéis 1í 2,60, n=100, d.p. i,60),
sub-escala factores intrlnsecos ao trabalho ou ainda participar em reuniões de

trabalho (i z,ag, n=100, d.p. 1,42), também da sub-escala relacionamento com
ouúras pessoas.

No pólo oposto, entre os factores que despoletam maior pressão, encontram-se os
itens para avançar na caneira, sauificar a vida no lar (sub-escala inbrtace cas-

N Í d.p.

1 5í,00

5 50,20 7,22

7 42,71 11,04

21 42,48 í0.0í

2 42,O0 0,00

I 41,67 12.20

6 40,00 10,18

7 38,29 18,43

5 37,40 12,20

í0 36,60 7.66

20 38,30 10,11

4 33,25 123e

4 31,00 í0,61

í0í 39,58 11,11
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trabalho) (x 4,75, n=99, d.p. 1,46), implicações dos eros gue possamos cometer

(sub-escala papet da chefia) 1i 4,74, n=100, d.p. 1,22), excessiva carga de trabatho

(sub-escala factores intrlnsecos ao trabatho\ (i qJ+, n=101, d.p. 1,26) ou ainda

escassez de pessoa/ (sub-escala estrutura organizacionat e ctima) (7+,0g, n=í01,

d.p. 1,50).

Realizada a análise por grupos, verifica-se que para os Magistrados os factores que

provocam mais pressão são a excessiva carga de trabalho ( ' 5,33, n=18, d.p. 1,03)'

implicações dos erros que possamos cometer ( Í 5,06, n=1 8, d.p. 1 ,40), orientação e

apoio inadequados por parte dos superiores ( r 4,71, n=18, d.P. 1,86) ou ainda para

avançar na caneira, sacrifrcar a vida no lar ( x 4,67, n=18, d.p. 1,57).

Os aspectos que menos pressões suscitam são o ser visto simplesmente como um

chefe (x 2,28, n=18, d.p. 1,67), participar em reuniões de trabalho (x 1,76, n--17,

d.p. 1,03) e trabalhar com pessoas do sexo oposÍo (i 't,'t1, n=18, d.p. 0,47) (Anexo

D).

Relativamente aos Oficiais de Justiça, de acordo com os resultados, os factores que

mais pressão provoca sáo para avançÂr na caneira, sacrificar a vida no lar ()c 4,77,

n=8í, d.p. 1,44), escassez de pessoa/ (i +,A1, n=83, d.P. 1,49), implicações dos

effos que possarnos ameter (i q,al , n=82, d.P. I ,18), exces siva carga de trabatho

(x 4,61, n=83, d.p. 1,28). Menor pressão provocam os aspectos participar em

reuniões de trabatho (í Z,Al, n=83, d.p. 1,43), viajar em seruiço e "Viver' em hotéis

(x Z,sg, n=82, d.p. 1,52), trabalhar com sexo oposÍo (x í,61 , n=82, d.p' 0'97)

(Anexo D).

Na comparação de médias, tendo em conta o género, observa-se que os homens

revelam maior pressão nos itens implieaÇões dos eros que possamos cometer

(i 4,44), excessiya arga de trabatho 1í 4,437, para avan4r na caneira, sacrificar a

vida no lar 1i 4.36). As mulheres revelam maior pressão nos mesmos aspectos,

surgindo, no entanto. como primeiro factor de pressão o item para avançar na

caneira, sacrificar a vida no lar (x 4.94), excessiva carga de trabalho (r 4,91) e

implicações dos erros que possamos cometer(' 4,89).
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Em ambos os géneros o aspecto que menos tensão provoca é trabalhar am
pessoas do sexo oposto (í lle ó e í,38 Ç).

Realizada a análise por classes etárias, é possível observar que os aspectos

relacionados com a estrutura organizacional e clima são os que mais pressões

causam em todas as classes etárias. Os sujeitos com idades compreendidas entre

os 56 e os 65 anos, isto é, aqueles que estão integrados na última classe etária,

reportam menores níveis de pressão em todos os aspectos, relativamente às

restantes classes.

Gráfico lll- Factores de pressão por classes etárias

50,00

45,@

40,00

35,@

30,@

25,00

20,00

15,@

10,00

5,00

0.00

82S35
e 3ô45
tr 4ô55
tr 5Ê65

FactoÍos
lntrinsscos do

trabalho

lÍtêrhc€
cásâ/trábalho

Pap€lda gestâo Relsç6ss com
oúras p€ssoas

C€nrlra e EstÍutuÍE
dssen\olúmento organlzacionalo

cllma

Factores de pressão

No Quadro XIX é possÍvel verificar os coeficientes de conelação de Pearson entre os

factores de pressão e saúde mental.

Observa-se uma moderada e significativa conelação positiva entre os níveis de

saúde mental e física. Na conelação entre os factores de pressão e a saúde mental,

com excepção dos aspectos relacionados com a caneira e desenvolvimenÍo, todos

apresentam resultados estatisticamente significativos. Entre estes, todos têm

conelações positivas baixas, exceptuando o factor relações com outas pessoas que

apresenta um nível moderado positivo de conelação.

i;it;
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Para análise das conelações entre os factores de pressão e a saúde física, variável

esta onde não se verificou a normalidade na distribuição, foi úilizado o teste não

paramétrico de conelação de Spearman. No Quadro )O( verifica-se também uma

conelação moderada entre saúde mentale flst'ca. De acordo com este teste, apenas

duas subescalas apresentam níveis de conelação significativos: estrutura

organizacional e clima e inbrtace asa-trabalho. Ambos revelam associações

positivas baixas. Nas restantes encontram-se níveis pêquenos mas significativos de

conelação positiva com a saúde fÍsica.

Quadro XIX - Coeficiente de correlação R de Pearson para os factores de
pressãoeasaúdemental

Saúde mental

Saúde mental

Saúde ffsica 0,53*
00

Factores intrÍnsecos do trabalho 0,30*
0,00

Papel da gestão 0,38*
0,00

Relações com outras p€ssoas 0,42*
0 00

Canêlra e desenvolümento o,12
0 22

Estrutura organlzaclonal e clima 0,31*
0,00

lntsrfacê casa/trabalho 0,24n
0

Total escala 4 0,34*
0 00

* Conelation is significant at the 0.01 level (1-talled)

' Conelaüon is significant at the 0.05 level (1-talled).

a Listwise N=101

0

Pesrson Conslaüon

SlE. (2-talled)

Pesí§on CoÍrelaton

Sls. (2-talled)

Peârson Conelaüon

Sls. (2-talled)

PeaÍson Conelaton

Slo. (2-tallêd)

Pêârson CorÍelaüon

Slq. (2-tallsd)

Peaíson Conelaton

Slo. (2-talled)

Pe€rson Conelaüon

Slo. (2-talled)

PsâGon conalaüon

Slo. (2-talled)

PeaBon Corrglaton

Sls. (2-telled)
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Quadro XX - coeficiente de correlação Rho de spearman para os factores de
pressãoeasaúdefrslca

Saúde Físlca
Saúde mental 0,56*

00
Saúde flslca

Factores lntrÍnsecos do trabalho

0

Papel da gestão

Relações com outras p€ssoas

0,17
0,10
0,í9
0,06
0,17
0,09

Canelra e desenvolvimento 0,09
0 35

Estrutura organizacional e clima 0,25*
0 01

lnterfac€ casa/kabalho 0,28*
0,0í

Total escala 4 0,22*
0 03*Conelation is significant at the 0.0í level (í-tailed)

* Correlaton ls slgnificant at the 0.0S level (í -tailed)

a ListMse N=101

Foram também realizados outros testes de conelação, referindo-se de seguida

apenas aqueles que estatisticamente fomeceram resultados significativos. Utilizado o

teste R de Pearson, verifica-se que entre a escala de saÍisfaçâo no trabalho
(distribuÍção normal) e saúde mental (r=-0,51, p=0,000) existe uma cotrelaÇão

negativa, ou seja, maiores níveis de satisfação no trabalho, corrêspondem a

mênores índices de saúde mental, ou seja, melhor saúde mental. Analisando a

saÍrsfagão no trabalho (total) e as subescalas de sÍress ocupacional, observam-se

coÍTelações negativas baixas em factorês intrinsecos do trabalho (r=-0,24, p=O,Oí g),

papelda gesÍáo (r=-0,23, p=0,024), relações com outraspessoas (r-0,2ô, p=0,008),

estrutura organizacional e clima (10,30, p=0,002).

Para as conelações entre as variáveis número médio de horas de trabatho/dia e

faltas nos últimos 3 meses (rejeição da normalidade da distribuição) com as

restantes variáveis da escala de sÍress ocupacional, foi utilizado o testê R de

Spearman. Não foram encontrados resultados estatisticamente significativos.

Conelaüon Cosfrclent

Slg. (2-talled)

CoÍrêlalion Cosffclsr,lt

Sl0. (2-tallêd)

Conêlaüon Co€frciênt

Sls. (2-ratled)

Conelaüon Coeffdent

Slo. (2-talled)

Corelaüon Cosffclent

Slo. (2-tailed)

CorÍelâton CosffcleÍÍ
Sis. (2-lalled)

CoÍeladon Co€frclênt

Slg. (2-talled)

Conolaton Co€ffdent
Sig. (2-tâlled)

Conelaton Cosfficlent

Sig. (2-tell€d)
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cApíTULo s - DrscussÃo oe RESULTADoS

Este capÍtulo, onde se efectuam as análises dos resultados apurados, foidividido por

sub-temas, de acordo com as medições efectuadas pelo questionário utilizado. São

analisadas as variáveis número médio de horas por dia, nívels de absentlsmo,

percepção do rendlmento pessoa!, satlsfação proÍlsslonal e factores de stress.

5.1. Número médio de horas de trabalho por dia

Conforme foi dito atrás, a amostra do estudo ficou reduzida a 101 sujeitos, dos quais

83 são Oficiais de Justiça, 9 Juízes e 9 Procuradores. Na primeira análise efectuada

ao número médio de horas de trabalho por dia, o total da amostra revela que 1/5 dos

sujeitos trabalha entre 10 e 12 horas por dia. O horário normal das Secretarias dos

Tribunais é das 9:00 horas às 12:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, o que

pertaz 7 horas de trabalho/dia. Como se vê pelas respostas, são muitos os que

trabalham para além do horário normal de trabalho, sacrificando desta forma tempo

que poderia ocupado de outras formas, incluindo a famÍlia ou o lazer.

Com estes dados, é pertinente frisar que se não fosse o grande esforço, sacrifício e

dedicação de todos os que trabalham diariamente nos Tribunais, o estado da justiça

portuguesa estaria muito pior do que está.

...mais de 95% dos JuÍzes entrega-se aÍé escuras horas da madrugada,

durante os fnsde-semana, feriados e férias, à prolação de despachos e

deosôes, sem que recebam qualquer acréscimo remuneratÓrio por esse

trabalho dedicado...

...a lentidão da justip seia muito maior se os Juízes (e também os

funcionários) não se entregassem a esse sacrifício... Na prática, trabalham

fora da hora de expediente o coffespondente a outro período de tabalho

(Pereira,2005).

Ainda de acordo oom os resultados obtidos no estudo, os Magistrados dedicam em

média mais horas de trabalho/dia do que os Oficiais de Justiça. Os primeiros
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dedicam, em média, quase 11 horas de trabalho por dia enquanto que os segundos,

quase 8 horas e meia em média. Estes indicadores são sinónimo de um elevado

volume de trabalho a que estes actores judiciários estão sujeitos e ao qual não

conseguem responder no período normal de trabalho. Na análise aos factores de

stress do OSl, os Magistrados apresentam como principal tensor a excessiva carga

de trabalho, enquanto que os oficiais de Justiça referem a escassez de pessoal ou

também a excessiva carga de trabalho.

O facto de se trabalhar excessivamente não só se torna cansativo como priva o
indivíduo do anvÍvio social ou familiar que o podem compensar das Íensões gue

sente no trabalho (Sena, 2007).

Nos poucos estudos realizados nos EUA e no Canadá sobre o shess ocupacional

nos juízes, uma das principais causas encontradas é precisamente a sobrecarga de

processos (Zimmerman, 1981 in Lipp & Tanganelli, 2002).

Esta é também a principal causa de stress para g6% dos juízes da área laboral que

participaram num estudo de Lipp & Tanganelli (2002) efectuado no Brasil.

Na Argentina, Íoi realizado um estudo que procurou encontrar as causas de sÍress

nos funcionários e Magistrados do Poder Judicial da província de Conientes,

encontrando-se a acumulação de tareÍas e a sobrecarga de casos como principais

factores de sÍress (Russo, 2005).

Segundo a European Agency for Safety and Health at Work, o trabalho exercido por

longas horas - em média mais de 48 horas por semana - é, em muitos c€lsos,

um sÍressor importante que reduz a satisfação no trabalho, multiplica os

efeitos de outros factores de stress e aumenta o risco de problemas de saúde

mental. A relação entre tempo de trabalho e saúde é ainda evidente em inúmeros

estudos (Caruso et al., 2004 rn European Agency for Safety and Health at Work,

2OO7) onde é demonstrado um padrão de baixo desempenho em testes

psicofisiológicos. Alguns destes estudos reÍerem que períodos de trabalho entre 9 e

12 horas estão relacionados oom sentimentos de

deficit de atenção e aumento da fadiga, menor função cognitiva, redução da

vigilância sobre as tarefas ou o aumento das lesões.
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Como se vê, o caso português não parece ser único nem isolado e vai ao encontro

dos resultados de diversos estudos realizados noutros paÍses.

Houve ainda o interesse em saber se existem diferenças entre Tribunais a este nível,

e constatou-se que as diferenças encontradas não são significativas, cifrando-se a

média nas 8,ô5 horas de trabalho/dia, ou seja, o equivalente a mais um dia de

trabalho de 8,25 horas por semana.

Por último, saliente-se o facto das horas extraordinárias realizadas por estes

profissionais - Magistrados e OÍiciais de Justiça - não serem remuneradas. No

entanto, aos Oficiais de Justiça é atribuído um suplemento mensal de 10% do

vencimento, para compensação do trabalho de recuperação de atrasos processuais,

justificado pelas horas que são realizadas para além do horário normal de trabalho

(Decreto-Lei485/99 de 10 de Novembro).

5.2. Níveis de absentismo

Um dos aspectos que poderá estar relacionado com os elevados níveis de stress é a

taxa de absentismo o que pode representar um custo para as organizaçóes. De

acordo com o relatório de 2007 da consultora Mercer, Portugal tem a mais alta taxa

de absentismo por doença entre 16 paÍses europeus. Em média, cada trabalhador

português faltou em 2006 mais de 10 dias por ano. Para cerca deTa das êmpresas

inquiridas, a principal causa de 10 % das doenças foi o stress.

Segundo os resultados apurados no presente estudo, o no médio de faltas por mês é

de pouco mais de 2 por cada sujeito o quase três quartos da amostra referiu não ter

faltado nos últimos 3 meses. No entanto, importa referir que a média aqui encontrada

não espelha uma ideia conecta, já que dos 156 dias de absentismo referidos pelo

total da amostra, 130 representam faltas de apenas três sujeitos. Por outro lado, não

deixa de ser relevante verificar que quase 61% dos absentistas faltou ao trabalho por

motivo de doença. Em suma, os Indices de absentismo nos três meses antecedentes

à aplicação dos questionários não são significativos, pelo que é um dado de pouca

pertinência no presente estudo.
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5.3. Percepção do rendlmento pessoal

os resultados da escala que avalia a percepção do rendimento pessoal dos
respondentes demonstram que os sujeitos de ambos os grupos consideram, em

média, positivos os seus desempenhos nos últimos 3 meses. Este pode ser um

indicador de robustez de carácter, de elevada auto-estima e locus de controlo
intemo.

A robustez de carácter é sinónimo de crença nas próprias capacidades para

influenciar o rumo dos acontecimentos (controlo), curiosidade, interesse e

abordagem da vida com significado (comprometimento) e aceitação da mudança

como processo normal e estimulador do crescimento pessoal (desafio). As pessoas

com elevada robustez lidam mais facilmente com os factores indutores de sÍress
(Ramos,2001).

A auto-estima revela a avaliação que a pessoafazde si e a consideração que tem
por aquilo que faz. Sujeitos com elevada auto-estima controlam melhor as situações
de sÍress.

Por último, as pessoas com /ocus de controlo intemo têm maior apetência para

enfrentar adequadamente os sÍressors (cunha et al,2oo3). ora, estes três aspectos
pa recem fu ncio na r como mod erado res e ntre súressor-sÍraln.

No caso do presente estudo, a percepção que os respondentes têm do seu
rendimento, pode estar precisamente a funcionar como amortecedor dos factores de

sÍress mencionados no questionário aplicado,

outra leitura possível de realizar é a de que com os nÍveis de sÍress apurados
(moderadamente altos), a quebra de rendimento é nula ou muito reduzida e por isso

não percepcionada. o sÍress tem um impacto directo sobre o desempenho no
trabalho... O sÍress afecta o desempenho ao influenciar a maneira como as pessoas

decidem os seus comportamentos no trabalho, nomeadamente para que objectivos

canalizam os seus esÍorçog se se esforça m muito ou pouco e se utilizam ou não as
suas capacidades (Ramos ,2001 , pp. 168).
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5.4. Satisfação no trabalho

A satisfação no trabalho é um dos primeiros indicadores a deteriorar-se quando os

níveis de súress organizacional tendem a aumentar (ILOMHO, '1984, in Ramos,

200í). Segundo os resultados do presente estudo, o índice global de satisfação no

trabalho situa-se no nÍvel 4, numa escala que varia entre 1 e 6. Significa isto que os

sujeitos da amostra encontram-se algo satlsfeltos. Ainda assim, é importante referir

que a média encontrada de78,7 situa-se muito próximo no limite inferior deste grau 4

(76,99) e consequentemente do primeiro nível de insatisfação no trabalho (algo

lnsatlsfelto).

Na análise separada dos dois grupos, verifica-se que os Oficiais de Justiça estão

algo insatisfeitos enquanto que os Magistrados estão algo satisfeitos e esta

diferença, por ser significativa, permite afirmar que os Magistrados estão mais

satisfeitos no trabalho do que os Oficiais de Justiça. Estes dados confirmam a

hipótese H2 por se veriÍicar a existência de diferenças de satisfação profissional

entre Magistrados e Oficiais de Justiça

Por factores, os Magistrados revelam muita satisfação com as relações interpessoais

e apenas estão algo insatisfeitos com o desenho organizacional e estrutura.

Relativamente à realização, valor, e crescimento, ao trabalho em si e aos processos

organizacionais revelam-se algo satisfeitos.

Já os Oficiais de Justiça estão algo insatisfeitos com a realizaçâo, valor e

crescimento, desenho organizacional e estrutura e processos organizacionais.

Sentem-se algo satisfeitos oom o trabalho em si e com as relaçóes interpessoais'

Bavendam (2000, rn Eugénio, 2OO1), refere que um dos 6 factores que influencia a

satisfação no trabalho é a percepção de terem recompensas justas nas suas

actividades. Os empregados encontram-se mais satisfeitos quando sentem que

estão a ser justamente recompensados pelo seu trabalho. Como benefício adicional,

os sujeitos que sentem estar a ser recompensados justamente, experienciam menos

stress. Os níveis de satisfação apurados nos dois grupos relativamente à realização,

valor e crescimento devem-se, porventura, às expectativas pessoais de promoção,

às oportunidades oferecidas, às remunerações auferidas e ainda à percepção de

valorlzação dos seus esforços.
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O mesmo autor refere que a oportunidade é o factor que mais influencia a satisfação

no trabalho e nele inclui-se a possibilidade de participar em projectos interessantes,

trabalhos com um grau de desafio satisfatório e oportunidades de aumentar as

responsabilidades (promoções).

É apontado como importante factor influencíador da satisfação no trabalho o tipo de

trabalho, já que os trabalhadores mais satisfeitos são aqueles que têm orgulho no

trabalho que desenvolvem. Neste aspecto, ambos os grupos têm razoáveis níveis de

satisfação e que são reveladores do gosto pelo trabalho que desempenham.

A satisfação das chefias para com os subordinados tem a ver, provavelmente, com a

confiança, reconhecimento de responsabilidade e inteligência. Outro factor que

influencia a satisfação no trabalho é a autoridade adequada. Quer isto dizer que os

trabalhadores estão mais satisfeitos quando têm adequada liberdade e autoridade

nos seus trabalhos.

Por último, a grande satisfação dos subordinados para com os superiores imediatos,

deve-se, talvez, às relações de serviço e às características pessoais e proflssionais

dos chefes. Também a percepção da liderança é apontada como um dos seis

factores preponderantes para a satisfação no trabalho. Os nÍveis mais elevados de

satisfação no trabalho encontram-se nos trabalhadores que têm bons lideres. lsto

inclui motivar os empregados a fazer um bom trabalho, empenhar-se para alcançar a

excelência ou simplesmente estar constantemente activo.

O mesmo se pode dizer relativamente à grande satisfação verificada pelos colegas

do mesmo nível (2000, ln Eugénio, 2oo1). No factor relacionamento interpessoal, o

agradável índice de satisfação profissional registado pelos dois grupos poderá estar

relacionado com todas estas redes de relações e podem ser reveladores de um bom

relacionamento inter-pessoal, quer a nível formal, quer a nível informal.

Por Tribunais, o de Mertola flgura no topo da satisfação profissional com os seus

operadores revelando muita satisfação geral enquanto que o de ourique é o que

apresenta os menores níveis de satisfação (algo insatisfeitos).

Por géneros, idades, e habilitações literárias não há diferenças. Ainda assim alguns

dados pertinentes: homens e mulheres estão algo satisfeitos, os mais jovens e os
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mais velhos têm níveis de satisfação mais elevados do que os indivíduos dos grupos

etários intermédios e os sujeitos de menores habilitações literárias estão mais

satisfeitos.

É também importante referir que os sujeitos que faltaram por motivo de doença são

os que revelam menores nÍveis de satisfação no trabalho

Foi ainda encontrada uma conelação negativa entre a satisfação no trabalho e a

saúde mental, ou seja, maiores níveis de satisfação no trabalho conespondem a

melhor saúde mental.

Neste sentido, Thommasen & al. (2001) verificaram que muitos médicos que

trabalham nas regiões rurais isoladas do estudo sofrem de elevados graus de

depressão e muito elevados graus de bumout. São também estes médicos que

revelam estar insatisfeitos com o seu trabalho. A intenção de mudança está

fortemente associada a problemas de saúde mental.

5.5. Factores de sÍress

Antes do mais, ao contrário do expectável, importa referir que os resultados

apurados nos Tribunais de Santiago do Cacém e de Grândola não revelam níveis de

sÍress que se destaquem dos restantes Tribunais do estudo. Recorde-se que

aquando da aplicação dos questionários deconia um processo de profundas

altera@es devido à instalação da Comarca do Alentejo Litoral.

O facto das pessoas estarem a trabalhar com obras a deconer nos edifÍcios, de

saberem que profundas alterações organizacionais estavam prestes a ocotrer, quer

ao nível da estrutura orgânica, quêr ao nÍvel do modelo de gestão ou ainda da

reorganização dos recursos humanos parece não ter contribuÍdo para incrementar os

nÍveis de sÍress ocupacional.

Numa análise global, os resultados apurados apontam para a existência de nÍveis

moderadamente elevados de sfess no trabalho nos Tribunais estudados,

encontrando-se a média no nível 4 numa escala que varia entre 1 e ô pontos. Nesta
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escala, o nível 1 reflecte os índices mais baixos de sÍress e o nÍvel 6 reflecte os

Índices mais altos de sÍress ocupacional.

Traduzindo este valor para a escala adaptada da fig.2, verifica-se que o ponto 4
encontrado conesponde ao nível de stress moderadamente alto. Desta forma,

rejeita-se a principal hipótese (H1) do estudo por não se terem encontrado níveis de

sÍress altos ou muito altos entre os Magistrados e os Oficiais de Justiça.

Figura 2: Escala para aferigão dos níveis de súress total

61 í í í,8Íl 162,66 213,49 2U,32 315.15 366

ox#
Muito baixo Balxo Modêradamente Moderadament,e

balxo alto
Alto Multo alto

o Magistrados (x 224,00) x Totat (Í 226,70) 4 oficiais de Justiça \x 227 "ul

lmporta, no entanto, aprofundar a análise dos resultados do tema core deste estudo.

Assim, constata-se que os sujeitos de ambos os grupos - oflciais de Justiça e
Magistrados - consideram que todos os factores de sÍress abordados se situam no

nível 4 da nossa escala, ou seja, são fontes de pressão no trabalho. A excepção é

encontrada entre os Magistrados no factor relações com as outras pessoas. Para

este grupo, este factor não é, geralmente, uma fonte de pressão.

Entre estes dois grupos não existem, globalmente, diferenças de stress no trabalho e

ambos sentem da mesma forma as pressões dos factores intrÍnsecos do trabalho,

dos papéis e comportamentos das chefias, das possibilidades ou entraves de

progressão das caneiras ou do desenvolvimento proflssional, da própria estrutura,

cultura e clima das organizações onde estão inseridos ou ainda dos reflexos da

relação entre a vida no trabalho e em casa. Este dado leva à rejeição da hipótese

(H3) da existência de diferenças nos níveis de stress entre Magistrados e Oficiais de

Justiça.

Na análise por Tribunais, o TAF de Beja e o TJ Ourique aprêsentam-se como os

locais de trabalho com os mais elevados níveis de stress, enquanto que e o TJ de

Mértola e o TT de Beja apresentam os mais baixos níveis. O TAF de Beja apresenta

58



o nÍvel 5 nos factores caneira e desenvolümento e interface casa-trabalho e o nÍvel

4 nas restantes. O TJ Ourique apresenta nÍvel 5 na escala estrutura organizacionale

clima e 4 nas restantes escalas.

Observados os resultados dos itens da escala, apura-se que os aspêctos quê menos

pressão provoca nos sujeitos são o facto de trabalhar oom pessoas do sexo oposto,

as viagens/deslocações por motivos de trabalho e participar em reuniões de trabalho.

Os que provocam maior pressão são os aspectos de ter que sacrificar a vida no lar

para progredir na caneira, as implica@es dos eÍros quê possam ser cometidos, a

excessiva carga de trabalho e a falta de pessoal. Estes últimos parecem estar

relacionados, já que a falta de pessoal percepcionada, conduz a um grande volume

de trabalho ou então o aumento do volume de trabalho e o não ajustamento dos

quadros de pessoal conduz a tensões e pressões, obrigando à realização de horas

extras não remuneradas, nos caso dos profissionais em estudo.

Em relação à articulação entre a família e o trabalho, importa referir que ambas as

dimensões se influenciam. O que se passa no seio familiar tende a extravasar para o

trabalho e vice-versa. No entanto, esta influência é maior no sentido

trabalhoàfamília, provocando a transferência de raivas, frustrações, ansiedades ou

depressões geradas no trabalho para os membros da família. No caso concreto dos

sujeitos do presente estudo, o facto de percepcionarem elevados níveis de pressão

originados pelo facto de terem de sacrificar a vida no lar para progredirem na

caneira, revela um conflito tÍpico desta associação trabalho/família. Para responder

adequadamente a uma destas dimensões, muitas vezes é necessário sacrificar a

outra. Este modelo de interacção é o que mais intimamente está ligado ao sÍress no

trabalho (Ramos, 2001 ).

O receio de cometer eÍTos e das suas consequências parece reflectir o elevado grau

de responsabilidade que as tarefas desempenhadas por OJ e Magistrados

representam. As funções de ambos os grupos estão directamente relacionadas com

as pessoas e esta responsabilidade provoca maiores níveis de stress do que a

responsabilidade sobre equipamentos, materiais, orçamentos, etc. (Ramos, 2001).

Já quanto à sobrecarga de trabalho esta é, genericamente, apontada como um dos

principais stressores organizacionais. Esta sobrecarga de trabalho está directamente
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relacionada com a falta de tempo para o realizar e designa-se por sobrecarga

quantitativa. Este excesso de trabalho obriga a que se trabalhem muitas horas para

além do horário normal ou que se leve trabalho para casa (Ramos, 2001).

Por grupos, as maiores fontes de sÍress entre os Magistrados são o excesso de

trabalho e as implica@es dos erros que possam ser cometidos. o proprio acto de

julgar já foi identificado por Rogers e colaboradores (í99í, rn Lipp & Tanganelli,

2oo2) como um sfressor de grande impacto. Quando os processos se acumulam,

surge uma sensação de falta de controle, angústia, desalento mesmo entre os

Magistrados mais dedicados (Zimmerman, 1981, rn Lipp & Tanganelli,2OO2).

Entre os oflciais de Justiça, os aspectos que maior pressão provoca são os

problemas associados à progressão na caneira e que obriga, em muitos casos, a

sacrificar a vida familiar e social ou ainda a escassez de pessoal, as implicações do

enos cometidos ou ainda o excesso de trabalho.

No estudo comparativo por géneros, os homens sentem maior pressão derivada das

implicações dos enos que possam cometer enquanto que as mulheres apresentam

como factor de maior pressão o facto de sacrificar a vida no lar para progredir na

caneira. Num estudo realizado entre Magistrados brasileiros, verificou-se um alto

nível de stress entre as mulheres, comparativamente com os homens. para além das

exigências profissionais, muitas mulheres são chamadas a outras demandas em

casa e no seio das suas famílias (Lipp & Tanganelli, 2002).

Na análise por classes etárias, os sujeitos mais velhos revelam menores níveis de

stress em todos os factores. lsto poderá significar que existe nestes sujeitos uma

maior experiência, o que lhes dá maior confiança no trabalho que realizam e, por

isso, não têm tanto receio das consequências dos enos que possam ser cometidos.

Esta maior experiência, acumulada ao longo de anos de trabalho, também lhes altera

a percepção do volume de trabalho. Parece óbvio que quanto maior for a experiência

e o conhecimento das tarefas realizadas, maior celeridade será implementada na

realização das mesmas e, consequentemente, menor será a percepção do volume

de trabalho. Os aspectos da idade/experiência/conhecimento, poderão ainda ser

facilitadores e moderadores das relações interpessoais, percepção do papel da

chefia, da estrutura organizacional e do clima e mesmo do interface casa-trabalho,
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estando este último aspecto muito mais consolidado, não sendo por isso, factor de

stress. Também nesta fase da vida, as preocupações com a progressão na caneira

já não serão muitas, tendo em conta que nestas idades, já se atingiu um nível

elevado na estrutura ou então já não se consegue ou não se aspira a ir mais além da

posição em que se encontra.

Foi também verificada a existência de conelação positiva entre estes factores de

pressão e a saúde mental e Íísica. SigniÍica isto que à medida que o stress

ocupacional aumenta a saúde mental e física deteriora-se, com maior impacto na

primeira. Estes dados permitem confirmar a H4 que apontava para a existência deste

tipo de conelação.

De acordo com Sena (2007), existem inÚmeros estudos que comprovam a

associação entre stress e doença física. A doença, consequência do sÍress, regra

geral surge devido à existência de vulnerabilidades prévias, hereditárias ou

adquiridas.

Ás doenças não só podem ser causadas ou precipitadas pelo sfess -
mais propriamente, pelas suas consequências psicologicas e flsio/ógrbas -
como também o sfress as pode agravar (Ramos, 2001, pp' 152).

5.6. Limitações do esúudo

Ao longo deste trabalho algumas dificuldades e limitações impediram que o autor

atingisse o propósÍto inicial de estudar uma amostra de cerca de 200 sujeitos, onde

% seriam Oficiais de Justiça e % Magistrados (judiciais e do Ministério Público). As

mesmas limitações impediram o aúor de alargar o estudo a outros Tribunais de

maior dimensão e concluí-lo mais cedo. O primeiro grande entrave prendeu-se com a

dificuldade em encontrar o instrumento de medida a aplicar e posteriormente com a

autorização para a sua aplicação. De seguida, foram distribuÍdos os questionários a

cerca de 220 sujeitos. O perÍodo de entrega e recolha do questionário coincidiu com

a preparação, a instalação e o aranque das comarca-piloto do novo mapa judiciário.

Estando o autor directamente envolüdo na instalação da comarca-piloto do Alentejo

Litoral, trabalho de grande responsabilidade e exigência, pouco tempo havia

disponível paru outras actividades/tarefas. Entre Janeiro e Junho de 2009,
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sênsivelmente, quase nada foi feito na dissertação, a não ser a recolha de
bibliografla e questionários. com o passar do tempo, mais de metade dos
questionários nunca chegaram a ser recolhidos e alguns Tribunais não chegaram a
fazer parte do estudo, ao contrário do que estava planeado - Relação de Évora, TJ's
de Elvas, Portalegre, Évora, Alcácer do sal. Desta situação resultou a recolha dos
110 questionários, onde se incluem somente 1g Magistrados, número quê se
considera insuficiente para a obtenção de resultados mais consistentes.

5.7. Proposúas de prevenção/lnteruenção

De acordo com os dados recolhidos e após a análise dos mesmos, estão criadas as
condiçóes para propor algumas medidas de prevenção/intervenção que permita aos
Magistrados e Oficiais de Justiça enfrentar de forma mais eflciente as tensões a que
diariamente estão sujeitos nos Tribunais onde operam.

Efectuada uma análise ao Anexo lV (ordenação dos factores de shess) e aganando
no modelo referido na Fig. I (pag. i9), percebe-se que não é fácil realizar uma
intervenção tipo 1 - prevenção primária no ambiente de trabalho - para minimizar os
sÍressors para avançar na carrelra, sacrificar a vida no lar, excessiva carga de
trabalho, implicações dos erros que possamos cometer ou escassez de
pessoal. A progressão nas caneiras sem algum sacrifÍcio da vida familiar só seria
possÍvel se as pessoas conseguissem fazê-lo sem sair da Comarca de residência.
Quanto ao excessivo volume de trabalho ou à escassez de pessoal, a intervenção
possívelobrigaria ao reforço dos quadros de pessoalou a alterações legislativas que
permitissem a simplificação processual. Sugere ainda poiares (2oog) que ao nível
das estratégias institucionais, da responsabilidade do poder político, poderiam ser
implementadas medidas de melhoria ergonómicas nos gabinetes e salas de
audiências, apoiar os juízes com assessores especialistas em várias áreas de
conhecimento, Íixação de quotas máximas de processos por ano, aumento do
número de juízes, apoio psicológico quando necessário e revisão do regime de
férias.

Já relativamente ao receio de cometer eÍros e das suas implica@es, este sÍressor
parece estar relacionado com a grande responsabilidade das fun@es que ambos os
grupos desempenham e que estão associadas aos direitos, deveres,
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responsabilidades e liberdade das pessoas. Crê-se também que este factor esteja

relacionado com as avaliações de desempenho que sáo realizadas (inspecções) que

muitas vezes têm um carácter pouco pedagógico. Ainda assim, julga-se possÍvel

uma intervenção de nível 1 para prevenir/reduzir este factor de stress e que passaria

por um maior suporte social por parte das chefias ou colegas mais velhos e

experientes, reforçando o apoio emocional, com destaque para as relações de

empatia, demonstra@es de afectividade e sobretudo confiança. Também o apoio

instrumental se toma determinante, com a adopção de comportamêntos de ajuda, o

apoio informacional, fomecendo sugestões. conselhos, informação, formação ou

ainda o apoio avaliativo que compreende o fomecimento de informação para

comparação social(House, 1981;Kahn & Byosiere, í992 in Cunha et al.,2oo1).

Porém, esta intervenção primária é uma excepção neste rol de sugestões que se

pretende apresentar. As actuais intervenções êm sÍress ocupacional centram-se

mais em intervenções secundárias e terciárias como seja o aconselhamento aos

trabalhadores com níveis altos de sÍress e doentes, psicoterapia individual'

relaxamento, biofeedback (Kompier & Kristensen' 2003).

Nos casos presentes há ainda a possibilidade de adoptar comportamentos que se

encaixam no quadrante 3 - preven$o primária, intervenção no indivíduo/grupo -
como sejam a promoção de programas de saúde e bem-estar aconselhado. Por

exemplo, a prática regular de actividade física - recorde-se que os resultados deste

estudo apontam para uma associação entre saúde fÍsica e mental e stress -,

estabelecimento de protocolos com ginásios, a organização de eventos diversos

(passeios, festas, ...), entre oúras actividades. Aliás, tendo em conta os resultados

obtidos, as medidas quê se enquadram nos quadrantes 3 e 4 são as mais indicadas

e permitem actuar, por um lado, de forma preventiva, de modo a não aumentar os

níveis de sÍress já registados e, por outro lado, ajudar a reduzir e minimizar as

consequências dos stressors identificados. Desta forma, consideram-se importantes

as seguintes medidas:

o Realizar com frequências diagnósticos médico-psicológicos;

o lniciativas e sessões que permitam o desenvolvimento de competências de

gestão do stress, gestão do tempo ou gestão de conflitos;

o lncentivo e promoção da pÉtica regular de exercÍcio físico;

o Treino em relaxação e meditação;
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o Prática de loga;

. Desenvolvimento da atitude assertiva no relacionamento com os outros;
o Adoptar comportamentos que visem uma alimentação saudável e o controlo

do peso;

' Promoção de comportamentos saudáveis (reduzir sedentarismo, deixar de
fumar, etc.)

o Participação em actividades de lazer (Ramos, 2001; sena, 2007; cunha et al.,

2003; Kompier & Kristensen, 2003)

Nos casos individuais em que os sujeitos apresentam níveis muito elevados de
sÍress deve ser feita uma análise cuidada e criado um plano de recuperação
adequado ao indivíduo, assistido por técnicos com competências na área do sÍress
ocupacional. Nesse plano, poderá ser utilizado o treino de inoculação ao stress de
Meichenbaum e que é constituído por 3 fases - educação, competências e

aplicação. Na primeira fase, realiza-se a identificação e alteração de
comportamentos mal adaptativos e criação de comportamentos adaptativos. Na
segunda fase, procura-se a alteração de imagens mentais, sentimentos e
pensamentos associados ao sÍress e por último aplicação de novas competências de
coping desenvolvidas pelo treino.

Outras intervenções possíveis são as massagens, a medicina tradicional, a medicina
altemativa, nomeadamente a tradicional chinesa, a assistência clínica, onde se
incluem, por exemplo, sessões de psícoterapia e aconselhamento psicológico.
(Ramos,2001).

Em jeito de remate final e para reflexão, ficam algumas palavras de David Kundtz
(2003) em "Para/':

A loucura está hoje em dia institucionalizada. Os cidadãos, individuatmente, são na
sua maioria sãos e razoáveis;sáo as nossas instituições que estão doidas vanidas!
E aceitamos essa loucura porque temos de trabalhar no conterto dessas /??esmas

instituições.
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CAPÍTULO 6 - CONSTDERAçOES FINAIS

Nas sociedades modemas, é comum a associação do sÍress ao trabalho e a sua

conotação a aspectos negativos da vida profissional. Neste tocante, é normal

existirem factores negativos e positivos. O facto do trabalho constituir uma fonte de

rendimento que dá acesso a melhores níveis de conforto, cultura e actividades de

lazer, o êstatuto social conÍerido pela actividade profissional, o prazq que se retira

das funções exercidas, a consideração e estima que os outros possam nutrir pelo

sujeito ou ainda as boas relações interpessoais podem ser motivos para a não

existência de sÍress ou pelos seus baixos níveis.

Por outro lado, e como se percebe pela literatura abordada, os aspectos negativos

são cada vez mais preocupantes e alvo de atenção nas organizações, com vista à

redução ou eliminação do súress ocupacional. O facto de não se gostar do trabalho

exercido, a precariedade, o excesso de trabalho são alguns exemplos de aspectos

negativos que podem provocar súress ocupacional e, consequentemente, originar

doenças, mau humor, mau relacionamento, quebra de produtividade, absentismo,

etc. (Sena, 2OO7).

Em muitas organizações, o equilíbrio entre vida do trabalho e vida privada

foi completamente perdida. Histórias honorosas de liderang disfuncional,

sobrecarga de trabalho, exigências de trabalho conflitantes, comunicação

empobrecida, ausência de oportunidades para progressão na caneira,

iniquidades remuneratóias e nas avaliações de desempenho, restrições

ao amportamento, e excessivas riagens conduzem a reacções

depressivas, alcoolismo, abusos de drogas e distÚrbios de sono (Kets de

Vries, 200í in Cunha et al,2OO3, pp. 125).

Nesta base, desenvolveu-se este estudo, na procura de níveis de stress elevados

nos Tribunais portugueses, sendo para isso inquiridos Magistrados e Oficiais de

Justiça. Pelos resultados apurados, é possÍvel afirmar que existe sÍress nos

Tribunais, no entanto oS níveis encontrados não podem ser considerados

alarmantes. Parece evidente que alguns factores referidos como sfessors provocam

distress, ou seja, experiências, sentimentos e percep@es menos positivas e que

poderão ir desgastando o indivíduo, levando-o em alguns momentos a situações de
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exaustão, fadiga, mau humor, menor produtividade. Ainda assim, também é possÍvel

que em alguns casos os sÍressors funcionem como indutores de eusÍress, permitindo

ao sujeito a adaptação às situações de tensão, a superação com sucesso das

mesmas e a melhoria das competências nesta área da gestão do stress (selye,

í953). se estas conclusões funcionam para a generalidade dos Tribunais em

análise, importa verificar alguns casos onde os níveis de sÍress são mais

preocupantes e onde se requêr uma intervenção mais cuidada, tendo em conta os

factores que geram mais tensão. Foram ainda identificados como principais sÍressors

os factos dos sujeitos para avançarêm na caneira terem de sacrificar a vida no lar, a

excessiva carga de trabalho, as implicações dos erros que possam ser cometidos ou

ainda a escassez de pessoal pelo que são também apresentadas algumas

sugestões de prevenção/intervenção que poderão minimizar o impacto destes

factores.

Também relativamente à satisfação no trabalho os resultados não sendo
preocupantes, não deixam de causar alguma apreensão já que estão muito próximos

de níveis de alguma insatisfação. Ainda assim, é necessário prestar atenção ao
grupo de Oficiais de Justiça que revela um nível algo insatisfatório, requerendo por

isso alguma intervenção visando a melhoria dos índices de satisfação profissional.

Relativamente às hipóteses em estudo rejeitaram-se as H1 e H3, isto é, Magistrados

e oflciais de Justiça não revelam níveis altos ou muito altos de stress e,

estatisticamente, não existem diferenças entre os níveis de sÍress dos dois grupos.

Não foram rejeitadas as H2 e H4, o que significa que existem diferenças de

satisfação proÍissional entre os grupos, - os Magistrados estão mais satisfeitos -, e
ainda que existe conelação entre a saúde mental e física e o sÍress ocupacional - a

maiores níveis de stress conespondem menores Índices de saúde mental e física.

Não há dúvida que os resultados do presente estudo fomecem indicadores

importantes sobre a situação que se vive nos Tribunais ao nível da satisÍação
proflssional, stress ocupacional, saúde mental e física ou absentismo.

Julga-se no entanto importante que em futuros estudos dentro desta temática possa

ser feita a escolha de outro instrumento de medida, seja considerado o aumento do

número de magistrados na amostra, ou ainda a escolha de Tribunais de maiores
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dimensões situados em grandes centros urbanos. Desta forma, tomar-se-ia possÍvel

obter resultados mais consistentes acerca da realidade global do Tribunais

nacionais.
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Anexo l - Questlonárlo

O questionário que se segue Íazparle da dissertação do Curso de Mestrado de Gestão -Á,rea de

Especialização em Recursos Humanos intitulada "Tempos Modernos, Tempos de Sfess - A

Realidade dos Tribunais Portugueses'. Destina-se a medir as fontes e os efeitos do stress

ocupacional nos Magistrados e nos Oficiais de Justiça. Em termos gerais, o stress ocupacional é visto

como uma resposta a situaçÕes e circunstâncias que colocam exigências especiais a um indivÍduo,

com resultados negativos. E esta é a deÍinição que foi utilizada na construção do Questionário.

As fontes de stress são múltiplas, bem como os êfeitos. Não é apenas funçáo de "estar sob pressão".

As fontes podem estar relacionadas com o trabalho, mas a vida familiar estará sempre implicada. Os

efeitos, em termos de saúde, podem não dizer apenas respeito à forma como se sente fisicamente,

mas também à forma como reage e se comporta, uma vez mais, tanto no trabalho como em casa.

O Questionário é constituído por uma primeira parte que se destina à recolha de dados biográficos e

outras informações consideradas relevantes para o trabalho e por 3 escalas do OSI - Occupational

Stress lndicator *, instrumento de medida que foi construÍdo para recolher informação de grupos de

indivÍduos. Originalmente tem cinco secções: 1) Como se sente no seu emprego; 2) Como avalia o

seu actual estado de saúde; 3) O seu comportamento, em geral; 4) Como interpreta o que se passa à

sua volta; S) Fontes de pressão no seu emprego. Para este trabalho apenas serão utilizadas as

secções 1),2) e 5).

Este questionário é anónlmo, não se destlna a uma avallacão lndividual e lrá ser utlllzado a

tltulo rloorosamen confidencial

Agradecendo a sua colaboraçáo, gostaria que tivesse em conta o seguinte

. Leia as instru@es no inÍcio de cada secção

o Responda a todas as questões

r Dê a primeira resposta que lhe ocoÍrer, seja preciso e honesto

o Trabalhe rápida e eflcientemente nos questionários

o Baseie as suas rospostas na forma como Se tem sentido durante os últimos três

meses

o Se se enganar, faça uma cruz em cima e dê a nova resposta

r Verifique cada secçáo para ter a certeza de que respondeu a todos os itêns

Rui Eugénio

" A vêrsão portuguosa do OSI - O@upatlonat Stross ,ndrcaÍor, ostá dgüdamEnte aÍerida para a populaÉo portugue§a por

Cunha, R.C, Cooper, C.L, Moura, M.l, Rols, M.E, F€mândes, P (1992), tendo Eldo obtda autoÍlzação para esta apllcagão Junto

da co-aúora Professorâ Doutora Rlta Campos e Cunha'

Agradeço, desde já, a sua colaboraÉo

73



í. Função:

de Dkeito...)

(ê.g. Juiz d€ Dkelto, Procurado(a) Adjunto(a), Escrlvão

2. Local de Trabalho e.g. T. J. Beja, Mo Po Grândola...)

3. Género Fem ! Masc fl

4. ldade: 2s-3s E g6-4s fl 46-ss E sG65 n

5. Habilitações literárias

< 120Ano E 12oAno ! Bacharerato I Licenciatura ! Mestrado/Doutoramento!

6. No médio de horas de trabalho/dia

7. No faltas/ausências do trabalho nos últimos 3 meses

8. Motivos do absentismo (e.g. doença, prestação de provas...)

9. Percepção do rendimento pessoal no trabalho, nos últimos 3 meses

Multo bom rendlmento

5

Bom rendimerÍo

4

Razoável

3

Mau

rêndlmEnto

2

Multo mau Íendlmonto

1
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Gomo se sente no seu emprego

As pêrguntas que se seguem destinam-se a avaliar o seu grau de satisfação ou insatisfaçpo no'

emprego.

Procure responder sem evasivas, evitando ser influenciado por quaisquer reacções que orientom a

resposta num sentido diferente. Deste modo, responda somente em função da escala

satisfação/insatisfação aqui adoptada.

Para responder, ponha um cÍrculo à volta do número conespondente à sua resposta, no espaço à

direita de cada pergunta, utilizando a escala seguinte:

I - Multísslmo eatlslflórlo
5 - Multo Baüs{hórlo
4 - Algo sâtlsÍatórlo
3 - Ago lnsaüsíhórlo
2 - Multo Insstl8íãórlo
í - Multlsslmo lnsâtl8Íatórlo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

í6.

17.

í8.

19.

20.

21.

22.

A comunicação e o modo como a inÍormaÉo clrcula na sua organizagáo ....................

As relações quo mantém com as ouFas Pessoas no trabalho.......

A sensação que tem relativamento ao modo como você o os seus esforços sâo valorizados..........'.'.

O seu emprego acfual ...............

O grau om quo você 9e sente moüvado pelo seu emprogo

As actuals perspectvas de caneira..............

O grau de segurança de emprêgo no seu posto de trabalho actua|.....""..'.'.'

O seu grau de ldenüffcaçào com a lmagem pública ou objectivos da sua organlzação................'......

O estllo de chêffa adoptado pelos seus superiores hlerárqulcos........................

O modo como as mudanças e lnovaç@s são levadas à prática...'...'......'

O üpo de trabalho ou tarefas que lhe compete oxecutar

o grau em que você sento que pode desonvolver-se pessoalmentê ou evoluir no 8eu emprego .......

O modo como os conflitos 8ão resolüdos na sua organização ...'..'.......'..'.....

As oportunidades que o sou emprego lhe proporciona para reallzar as suas asplrações e ambições'

O seu grau de partlclpação na tomada de declsõ€§ lmportantes...'...

o grau em que o sêu emprêgo faz apolo ao conJunto de capacidadee que você acha que possui .......

O grau de flexlbllldade e llberdade que vocô sênte no 8€u êmprêgo................

A ggnsaÉo pslcológlca ou clima quo domlna a sua organlzaçpo.........'..............

O seu nÍvel salaÍial relaclonado com a exporiência pÍofisoional quo tem...............'.......

A configuração ou modelo da estutura da ala organlzagáo.'.'..........'.........

O volume de babalho que lho compete oxecutar, seJa ele domasiado grando oU demaslado pêquêno

O modo como se sonte apÍovettado no seu emprego

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
,65
,65
,65
.65
.6 5

.65

.65

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

21
21
21
2'l

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
21
21
21
21

1 2 3 4 5 6
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Como avalla o seu actual estado de saúde

A parte A do questionário que se segue incide nos sentimentos e comportamento e no modo como
estes são afectados pela pressão a que está submetido no seu emprego.
A parte B refere'se mais especlflcamente à frequência com que ocoÍrem perturbações de ordem
fÍsica, das quais se apercebe.

Para responder, deverá colocar um cÍrculo à volta do númoro conespondente à sua situação, no
espaço à direita de cada pergunta, utilizando a escala de seis números aqui adoptada.
Deverá ter em anslderação que as perguntas se referem ao modo como se sentiu nos úlilmos
meses.

PaÉe A - Gomo se sente ou se compoÉa

1. PodeÊse'ia dizor que você é uma pessoa altamonto consclênclosa, quo sê sonte desgostosa com enos ou a66ês
cometdos no passado, tal como declsões?

Muito verdadeiro
6

Muito üil
o

Fico confuso
6

Multa energia
6

Froquentemente
6

45 23
Muito falso

1

2. No deconer de um dia de habalho normal, há momentos om que se sente deslocado e psrturbado embora nem sempro os
moüvos para lsso sêjam oüdentes?

Frequentêmente
6 3

Nunca
145 2

3- Quando aprocla o seu nível e qualidade de desempenho laboral, nos últimos tempos, acha que o sou contribúo tom sldo
slgnificativamsnte útl?

345

5

Nada útl
1

4. Quando_ ocorÍem situações dlfÍcels no trabalho, quo exgem a sua atenÉo, actra que consegue pensar de modo tÉlo lúcido
como hablfualmente ou sente que os seus ponsamêntos se tomam confusoi

2

234

23

2345

5' Quando começa a aumentar a pressão no trabalho, dlspõe de ume proüsÍio ou rGorve de ênergla sufrcients, às quais podo
rêcoÍrêr nog momentos em que delas necessita de modo a lmpulsloná-lo à acçáo?

Mantenho a lucldoz
1

Pouca energia
1

Nunca
1

45

6' Há momentos, no trabalho, em que se sente Eo €xasperado quo'se pÕ€ de fora'e acha que a vida é domaslado dura?

7' Quando está a tsabalhar, tem dado conslgo a pôr em drMda as suas capacldad€s e oplnlõ€s, verificando-se uma dlmlnulÉo
da sua a uto-conffança global?

25
Diminulção não üsÍvêl

6 4
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DlmlnulÉo vlsÍvel
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8. No trabalho, sêntê-sê geralmente, dosconfaÍdo e à vontsde ou têm tendêncla a senür-se lmpadentê, tsnso, achando quo é
dlfÍcll 'a§Bentaf?

D6contraÍdo
6

Tenso
1

g. Se os seu§ colega8 e amlgos têm um @mportamonto r€sErvado em rêlação a sl, têm tendêncla a preocupar-se com o que
possa ter feito para os ofender em vez dê flcar lndlforonte a lsso?

Totalmente
pr€ooupado

6

Nada preocupado
1

10. Se aB tareÍas quo roalizou ou está a reallzer começêm a corêr mal, sente por vozss hlta de conllança, ficando em pánico,

como se as @lsas esty6sem a flcár fora do seu controlo?

Frequentementg
6

Nunca
I

11. Ssnte-se conflante, por ter ldentlflcado e abordado com €xactidão os problsmas da sua actvldade proflsslonal o üda
dom6üca/famillar?

345 2

45 3 2

45 3 2

E nÍrentel-os
adoquadamente

6

Slm
o

Muito irÍitado
6

Froqusntemento
6

Slm

2345
Não os enfrentei
adequadamente

1

Não
1

Nada lniEdo
1

Nun@
1

í2. A respêlto do trabalho e da üda êm geral, poderla descrovor-se a sl próprio como alguém que se preocupa excGslvamonto
com os seus problemas?

345 2

13. Quando esÉ a tentar Eabalhar fica fora ds si se for submeüdo a dlstracções de menor lmportlncia, tal como atgnder o
t€l€fons ou outras interrupções?

45 3 2

14. À mêdlda que o tempo passa, tem a sonsaÉo de estar a passar por porÍodos multo longos em que se sonlo bastante irÚEliz

ou dêpÍlmldo por razõss que não consegue e,çllcaí

2345

15. Poder-sg]a dlzsr qus tem um @tado de €spÍÍito posltyo, e quê sê ssnte capaz de ultrapassar dmculdad6 ou problemas,

proaentes ou ftJturoe, que se lhe dêpeÍem, Inclush/amente resolver dlleÍnas ou tomar deds66 dllÍcels?

2345
Não

16
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í6. Quando pensa em fac{os do 9eu passado, lamenta o que acontêcou, o modo como vocô aotuou, as dealsôos que yocá
tenha tomado, otc?

Não lamonto nada
6

Sim

345 2
LamêrÍo multo

1

Não

Não
1

'Í7. Podori_a descrever-se a sl próprio como uma p€saoa de humor bastante varlável, que, ds um momento para o outro, perdo a
cabêça ê f,ca de mau humor?

Sim
6 2345

18. Há alturas, no trabalho, em quo as coisas que t6m que Ézsr sê tomam incompatÍveis e se Bente tão sobrecanegado que
pênga que r/al 'robental-?

6 2345
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PaÉeB-SaúdeÍÍslca

Examlne a llsta apresentada abalxo e lndlque a frequêncla com que ocoÍÍeÍam essas lndlsposlçôes, nos úlümos

hês meses.

Responda, colocando um cÍrculo à volta do número da escala apresentada.

6 - Com multa Íroquêncla
5 - FlEquentementg
4 - Agumas vezes
3 - Com pouca Írequêncla
2 - Com multo pouca ÍÍequêncla
í - Nunca

Dmculdado em adormecer ou em manter sono contÍnuo................,.,

Enxaquecas e dores de cabeça

lndigestÉlo ou mal-estar......

Sentlr-se extremamento @nsado ou exâusto .............

Tendêncla paÍa comer, beber ou fumar mals do que é habitual ........

Diminuição da apetência sexua|...............

Senür falta de ar ou tonfuras............

Falta de apotlto.

Tremura muscular (por exemplo, tremura das pálpebras)...

Sensações de formiguolro ou dores agudas om partes do seu corpo

Tor a sênsaçêo de que não se quer levantar, de manhã

Tendência para suar ou sontir o coragão a bator fortemente...........,.

1.

2.

3.

4.

5.

o.

7.

8.

o

10

11

't2

.....6

.....6

.....6

.....6

.....6

.....6

.....6

.....6

.....6

.....6

.....6

.....6

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
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Fontes de pressão no seu emprego

Quase tudo se pode tornar numa fonte de pressão (para alguém), num dado momênto, ê os
indivíduos percepcionam de modo diferente as potenciais Íontes dessa pressão.
Os itens que se seguem são todos eles fontes possÍveis de pressão. A sua tarefa consiste em
classificá-
-los de acordo com o grau de pressão que você pensa que cada um deles efec{ivamente exercg em
§l
neste momento, na sua função actual. Não os classifique de acordo com o grau de pressão que cada
um
deles exerceria, se estivessem presentes. Responda, colocando um cÍrculo à volta do número
conespondente à sua resposta, utilizando a seguinte escala.

I - É, com toda a certsza, uma íonte de pressão
5 - E vsrdadehamsnte, uma Íonte dê pressão
4 - E, geralmente, uma fonto do pressão
3 - Não é, geralmênte, uma fonte do pressão
2 - Não é, verdadelramênts, uma fonte de pressão
í - Não ó, com toda a certeza, uma Íonte dê pressão

1. Ter uma exceesiva caça de úabalho........................

2. Falta de poder e influência ......................

3. Grau demasiado elevado de promoção - ser promoüdo para além do mou nível de capacidades

4. Não ter suficiente quantidade de habalho para Ía2er.........

5. Dirigir ou suporvisionar o trabalho do outras pessoas............

6. Lidar com 'intrigas de gabinete".....

7. Levar úabalho para casa..........

8. NÍvel salarial (incluindo beneflcios próprios da organizaçào)

9. Valores pessoais em conflito com os da organização........................

10. Falta de promoção na caneira - ter uma função abaixo do meu nÍvel de capacidade

í 1. Orlentação e apoio inadequados, por parte dos superiores .................

12. Falta de comunlcação e não ser consultado na tomada de decisão........

13. Não consegulr 'dosllgar do trabalho' em casa

14. Manter-me a par com novas técnlcas, ideias, tocnologias ou inovagões ou novos desafios. .......

15. Papel pÍofissional de natureza ambígua. ................

16. Má qualidade ou inadequação da formação ou desenvolvimento de gestores.

17. Partlcipar em reuniões de babalho ..................

18. Falta de apolo por parte dos outros, no emprego

'19. Aüfude do meu cônJuge relaüvamente ao meu trabalho e à minha caneira ..................................

20. Ter de babalhar duranto longos períodos de tempo.

21. Tarefas e oígências contraditórias no meu papel profissional.

22. Dlscrimlnação e favorlüsmo encobortos.

23. Rêallzar trarefas admlnlstrativas monótonas ou lidar com pap€lada.

24. lncapacldade de delegar responsabilidades.

25. Fortes probabllldades de úr a ser disponsado ou reformado antecipadamente.

26. Sentr-mo lsolado. ............

27. Falta de encorajamento, por parte dos superiores hieÉrquicos

28. Escassez de pessoal e nÍvel não controlado de demissões de pessoal ............

6

6

6

6

6

o

o

o

6

6

6

6

6

6

t)

6

6

6

6

6

6

6

6

o

o

6

6

6

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

21
21
21
21
21
21
21
2',!
2',\
21
21
21
21
21
21
2',!
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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29

30

3í

32

33

u
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6í

As eigências do meu trabalho no rolacionamonto com o meu cônjuge/flhos ..............

Ser subvalorizado no meu emprêgo.

Tor do coner riscos, no omprêgo

Mudar de empÍego, para progredir na caneira

Demaslado grando ou doma8iado pôquona variodade no trabalho que faço.

Trabalhar com pessoas do soxo oposto. .............

Recêber lnadequada lnformação acerca do meu desomponho profisslonal.

Magens por moüvo de seMço e ter de "üvef em hotéis.

Má utlllzação do tempo, por parte dag outras possoas.

Sor üsto slmplesmente como um chefe ................

Perspecüvas do promoÉo pouco claras

Os efeltos cumulaüvos de tarefas menores

Ausêncla de apolo emoclonal por paÍte das outras p€ssoas, Íora do trabalho. ............

Trabalhar com lnsuficlência de melos financelros e do Íocursos.

As repercussões que as exlgênclas do meu trabalho têm na minha üda privada/social

As modÍffcações no modo de fabalhar que nos sâo solicitadas .....................

Estar simplesmente üsível ou disponível

Falta de apoio práüco por parte das outras pessoas, fora do trabalho. .........................

Factores que náo estiio sob o nosso conhole directo. ..............

Compartilhar, equitaüvamente, trabalho e responsabilidade

A üda no lar, estando o côniuge a seguir também uma caÍroira.

Lidar com situações ambÍguas ou dolicadas

Ter de assumir um papel negativo (tal como dospedlr alguém).

Não ter qualquer posslbilldade de progrodlr na c€nelra.

O moral e cllma da organlzação

Aünglr os meus próprlos nÍvels pessoals de desempenho

Tomar decisões importantes.

Conflltos com os outros, derivados de choques de personalldades.

As implicações dos êÍros que possamos comgtor ......................

Oportunldades de dosenvolümento possoal.

Ausêncla de establlldade ou segurança na üda famlllar.

Para avançBr numa carrelra, ter de sacrtffcar a üda no lar.

CaracterÍstcas da estrÍura e organograma da organização.

,65
,65
,65
,65
,65
,65
,65
,65
,65
.65
,65
,65
.65
.65
.65
,65
,65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
2',\
21
21
21
21
21
21
21
21
21
2'l
21
21
21
21
2',!
21
21
21
21

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Muito obrigado pela colaboração,

Rui Eugénio

1 2 3 4 5 6
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Anexo l!! - Escalas de satisfação no trabatho e fontes de pressão no trabalho

Satisfação no trabalho - total das sub-escalas
40,33 58,66 76,99 95,32 113,65 13222

78.7
Multlssimo
lnsaüsfêlto

Muito
lnsatsfeito

Algo
lnsatsfelto

Algo
Satsfeito

Multo
Satisfeito

Muitíssimo
SatsÍelto

Satisfação com a realização, valorização e crescimento

o 11 í6 21 26 3í 36

MultÍssimo
lnsaüsfelto

Multo
lnsaüsfoito

20.a7

Algo
lnsatsJelto

13,34 17,51

Algo
Saüsfsito

Multo
Saüsfelto

Muitíssimo
SatsÍelto

Satisfação com o desenho organizacionale estrutura

5 9,17 21,68 25,85 30

17 ,17
Multlsslmo
lnsatíolto

Muito
lnsaüsÍeito

Algo
lnsaüíeito

Algo
SatsfeÍto

Multo
Satisfêito

MultÍsslmo
Saüsfolto

Satisfação com o trabalho em si

4 7,33 10,66 13,99 17,32 20,65 24

Muitíssimo
lnsaüsÍeito

Multo
lnsatsfelto

Algo
lnsaüsfêito

14.94

Algo
Saüsfeito

Multo
Satsfelto

Muitíssimo
Saüsfeito

Satisfação com os processos organizacionais

4 7,33 í0.66 í3,99 17.32 20,a5 24

Algo
hsaüsfelto

Satisfação com as relações intêrpessoais

5,5

MuitÍsslmo
lnsaüsfêlto

Multo
lnsatisfeito

14,39

Algo
Satsfeito

Multo
Saüsfelto

MuitÍssimo
Satsfelto

3 8 10,5

MultÍssimo
lnsatsfelto

Muito
lnsatisfeito

Algo
lnsatisfolto

1'1,59

Algo
SaüsÍelto

Multo
Saüsfeito

MuitÍssimo
SatsÍêlto
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Escala para aferição dos nÍveis de stress total - adaptada

50,&i 61 111,tri 162,66 213,49 2U,32 3í5,15 366

Muito baixo Baixo Moderadamente Modoradamente
balxo alto

zzo,t

213,49 2U,32

226.7

Altro Multo alto

Fontes de pressão no trabalho - total

50,8Íl 61 111,8it í62,66 315,15 368

Não é, com
toda a

carteza, uma
fonte dê
prossáo

Não é,
verdadoramonto,

uma bnte de
prêssão

Não é,
geralmênte,
uma fonte do

pressão

-geralm€nte,
uma fonto de

pressão

É,
vordadoiramênte,

uma fonte de
prssão

É, com toda
a cortoze,

uma Íontê de
pr€ssão

Factores intrÍnsecos ao trabalho

7,5 I 18,5 24 31,5 39 116,5 54

Não é, com
toda a

c€rtêza, uma
bnte dê
pressão

Não é.
vêrdadeiramsnto,

uma Íonte de
pressão

32,6

Não é,
geralmente, gsralmentê,
uma Íonto do uma fonto de

pressão pressáo

verdadelramente,
uma funto d€

pressáo

, com toda
a corteza.

uma funte do
prêssão

Papelda chefia

9,16 11 20,16 29,32 38,48 47,U 58,8 88

Não é, com
toda a

cgrteza, uma
funte de
pressâo

Não é,
verdadeiramsnto,

uma Íonte de
prsssáo

40,5

Não é,
gsralmonto, geralmento,
uma íonte dE uma Íonte de

prsssáo pr6sâo

vêrdadelramente,
uma Íonto do

pressâo

, com toda
a cêrteza,

uma bnte de
prossáo

Relações com as oúras pessoas

8,33 10 18,33 26,66 34,9S 43,32 s1,65 60

3ô,1

Nâo é, com
toda a

@rteza, uma
bnte de
pressáo

Não é,
Yerdadêlramente,

uma Íonte de
pressáo

Não é, , com toda
a cgrteza,

uma Íonte dê
pressão

gerâlmente, geralmento, vordadêlramente,
uma fonte do uma funte de uma funte de

prossâo prsssão pr6são

Caneira e desenvolvimento
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7,5 9 16,5 24 3í,5 46.5 5439

Não é, com
toda a

cêrtêza, uma
fonte do
preasão

Estrutura organizacional e clima

9,16 11 20,'16 29,32

34.0

geralmgnte, verdadeiramsnte,
uma fonte de uma íonte de

pressão pressão

Não é,
verdadohamonte,

uma fonte do
pr6são

Não é,
gêralmente,

uma Íonto do
prsssáo

, com toda
a certoza,

uma bnle de
pressão

38,218 47,U 56,8 tlo

Não é, com
toda a

c€rteza, uma
fonte de
prêssão

Não é,
geralmente,
uma fontg de

pressão

Náo é.
vordadeiramente,

uma Íonte de
preasáo

43,7

goralmonte, verdadelramente,
uma fonte de uma Íonto dopr6são pr6sáo

, com toda
a @rloza,

uma fontê de
prêssáo

lnterface casa-trabalho

9,16 11 20,16 29,32 38,48 47,U 56,8 bb

Não é, com
toda a

cârteza, uma
fonte dê
pressão

Não é,
gsralmente,

uma fonto do
pressão

Não é,
verdadeiramente,

uma fontê ds
pressão

39,5

geralmentê, vêrdadelramente,
uma fontê do uma fonte dêprêssáo pr6são

, com toda
a @íloza,

uma Íonte dê
pressão
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Anexo lV - Fontes de pressão no trabalho agrupadas por ordem decrescente

Tota!

í Para avançar na caneira. §acrifrcaÍ a üda no lar

2 Exoessiva carga de tmbalho

3 knplicaçôes dos eims que possamos cometeÍ

4 Escassez de pessoal

5 DescfiminaÉoencobeÍtos

6 Orientação e apoio inadequados por prte dos superioEs

7 Ter de assumir um papel negativo

8 Lidar oom intrigas

I Ausência de estabilirlade ou segurança na vida familiar

í 0 N6o conseguir desligar do trabalho ern casa

11 Correr riscos uo emprego

í 2 TrabalhaÍ com insrficiência de meios financeiÍos e de Í€cuÍsos

í3 Conflitos com outÍos devido I ohoques peÍsonalidade

í4 Moral e clima da organização

í 5 Nâo ter qualquer possibilidade de progredir na carreira

16 Lidar oom situações ambíguas ou delicadas

17 Má qualidade da formação

1E Tomar decisões impoírntes

í9 ModificaÉes no modo de trabalhar que nos são solicitadas

20 Trabalhar durante longos perlodos

21 Ser subvalorizado

22 Sentir-se isolado

23 PoÍes pmbabilidade de ser dispsnsado

24 CaracterÍsücas dB estÍutura e oÍg8nogmma da orBanização

25 Repercussões çe as exigências do mzu uzbalho têrn na minha vida privada/social

26 Tarefas contmditórias na função

27 Atingir os meus póprios níveis pessoais de desemPoÍúo

ZE LevaÍrabalho para casa

29 Falta de encomjamento pclos superiores

3{l Valores pes-soais em confronto com a organização

3í Falta de promoção

32 Falu de apoio poÍ paÍte dos outÍos

3il Opommidade de desenvolvimento pessoal

34 Falta de comunicação e nâo participar nas decisões

35 Receber inadequada informação acerca desernpenho profissional

36 Exiggncias do mzu tsabalho na relação com cônjugdfilhos

37 Persp€Dtivas de pmmoção pouco claras

38 Mudar de emprego pam pmgredir na carreira

39 Má uilizaçâo do tempo poÍ p6Íte de outms

lO Grande ou pequena rariedadç de trabalho

41 Papel profissional amblgpo

42 Factores que nilo estão sob contmlo directo

tlll Supsvisionar o tÍabalho de otúos

44 Tarcfasadminisnrativasmonótonas

45 Nível salarial

48 Manrer-seactualizado

47 Efeitos cumulativm de tarefas menor€s

48 Incapacidadeparadelegarresponsabilidades

40 Grau elevado de promoçào

í) A üda no ler, €stando o côqiuge a seguir carreira

51 Ausência de apoio enocional foÍa do tÍabalho

52 CompaÍti[Er, equitativamentgtÍabalho eresponsabilidade

53 Estar simplesmente disponível ou visível

54 Falta de poder ou influ&rcia

55 Falta de apoio pÉtico de outros, fom do Eabalho

58 Não teÍ quantidade de tabalho srficiente

4,7 5

4,74

4,74

4,63

4,54

4,47

441
433
43
428
424
42
4,18

4,1't

4,t4
4,13

4,13

4,1 I

4,08

4,06

4,05

4,04

4

3,97

3,9'.1

3,95

3,93

39
3,89

3,EE

3,tt
3,82

3,El

3,75

3,77

3,'.16

3,6t
3,67

3,@

3,62

1,62

3,59

3,5

3,45

3,43

313
3!
333

3Jl
324
323
32

3,06

2,97

2,96

2,92
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57 Atitude do cónjuge

58 Ser üsto simplesmeÍtte como uÍn chefe

59 Participar em rermiões de trabalho

60 Viajar em senriço e iviverí em hotéis

6í Tmbalhar com sexo oposto

Maglstrados

í Excessiva carga de tÍabalho
2 lmplicações dos €rros que possamos cometer

3 Ori€ntação e apoio inad€quados por paÍte dos superiores

4 Para avançar na csrreira, sacrificar a üda no lar
5 Lidar com situaçõe amblguas ou delicadas

6 Trabalbar com insuficiência de meios finanoeiros e de recursos

7 Exig&rcias do meÂr trabalho na relação com cônjugdfilhos
8 Descriminação encobertos

9 Escassez de pessoal

í0 Moml e clima da organização

11 Repercussões que as exigências do meu trúalho têrn na miúa vida privada/social
12 TÍabalhar duÍante longos períodos

'13 Corrsr riscos no emprego

í4 Caracterí$ic€s da estrutura e oBanograma da organizaçâo

15 Ausência de estabilidade ou segurança na vida familiar
í 6 Não teÍ qualquer possibilidade de progredir na carrvira

í 7 PeÍsp€ctivas de promoção pouco claras

í8 Modificações no modo de trabalhar que nos são solicitadas

í9 Lidar com intrigas

20 Falta de promoçõo

Zí Tarcfas contraditórias na funçâo

22 Oportunidade de desenvolvimento p€ssoal

23 Factores que úo €stão sob controlo directo

24 Conflitos com outros devido a choques pesonalidade
25 Tomar derisôes impoÍtantes

26 Grande ou poquem variedade de trabatho

27 Má qualidade da formação

28 Efeitos cumulafivos de tarefas merorçs
29 Atingir os meus próprios níveis pessoais de deseÍnpeÍúo

30 Valores pessoais ern confronto com a organização

3í Falta de comunicação e não participar nas decisõe
32 Ser subvatorizado

Ítil Falta de apoio por paÍte dos outms

34 Ter de assumir um papel negativo

35 Ausência de apoio ernocional fora do tmbalho

36 Não conseguir desligar do trabalho em casa

37 L:var tmbalho para casa

38 A vida no lar, estando o cônjuge a seguir caneira

39 Tarefas administÍativas monólollas

40 Falta de orcorajamanto pelos superiores

41 Mudar de onprego para progredir na carreira

42 Manter-se actualizado
rlil Sentir-se isolado

44 Papel profissional ambíguo

45 NÍvel salarial

I Mâ utíliac?,o do tempo por paÍte de ourms

47 Receber irndequada informação acerca desvnpeúo pmfissional
rl8 Fortes probabilidade de ser dispensado

49 Não ter quantidade de tÍabalho stficiente
í) Atitude do cônjuge

5í Estar simplesmente disponível ou visível

2,92

2,76

2,63

2,6

1,52

53s
5,06

4,7 t

4,67

4,61

45
4,5

4A4
444
439
43s
433
433
42e
42s
428
422

4,17

4,17

4,12

4,1I

4,06

4,06

4

3,94

3,89

3,88

3,83

3,83

3,83

3,82

3,78

3,',?E

3,72

3;12

3,72

3,72

3,72

3,6',1

3,57

3,56

3,5ó

314
3,41

3,3s

3J3
3,33

3,t7
3,t7
3,1I

3,06
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52 Compartilhar, equitati\.amcnte, trahalho e responsabilidade

tií, Fdta de poder ou influênoia

54 Grau elevado de promoção

55 Falta de apoio pÍático de outos. fora do trúalho
58 Incapacidade para delegarresponsabilidades

57 Supervisionar o tÍabalho de outros

58 Viajar ern serviço e 'úver" on hotéis

59 Ser visto simpl€smente como um chefe

8{l Participar em remiõ€s de tÍabúlho

6í Tmbalhar com s€xo oposto

Oficiais de Justiça

1 PaÍa avaÍlçar na caneira" sacÍificaÍ a vida no lar

2 Escasse de pessoal

3 IÍnplicaçõ€s dos ef,ms que possaÍnos comder

4 Excessiva carga de túalho
5 TeÍ de assuÍnir um papel negativo

6 DescriminaçãosÍrçobqtos

7 OÍientação e apoio inadequados por parte dos superiores

8 Não conseguir desligar do trabalho em casa

I Lidar com intrigs
10 Auência de estâbilidade ou segurança na ücla familiar

11 Correr riscos no emprego

12 Conflitos com ouüos dwiclo a choques p€Ísonalidade

13 FoÉes probabilidade de ser dispensado

14 Má qualidade da formação

15 Sentir-se isolado

16 Tomar deoisões impoÍtantes

17 Trabalhar com insuficiência de meim financeims e de recursos

18 Moral e clima da orp3nizagão

19 Ser subvalorizado

20 Não ter qualquer possibilidade de progredir na caneira

2'l Modificações no modo de trabalhar que nos são solicitadâs

22 Lidar com situações ambíguas ou delicadas

23 Tmbalhar durafte longos perÍodos

24 Atingir os meus pr6prios nlveis pessoais de desernpenho

25 L€vaÍ trabalho pam casa

26 Falta de encomjamento pelos superiores

27 Tarefas contraditórias na finçâo

28 Camcterlsticas da estÍuum e organogÍama da organizsÉo

29 vBlores pess@is sm coÍÊonto coE a oÍgadzado

30 Repercussões que as exigências do mur tabalho têm na miúa vida privada/saial

31 Receber inadequada iÍfoÍúaçâo ac€Íca desempenho pmfissional

32 Falra de promoção

33 Falta de âpoio poÍ paÍte dos otúos

34 Falta de comrmicação e do participar nas decisões

35 Oportunidade de d€$nvolümento p€ssoal

38 Má úliz8Éo do t€mpo por parte de ourros

37 Mudar de emprego para pogedir na carreira

38 Papel profissional ambíguo

39 Supervisionar o uzbalho de ourms

zto Exigências do mqr trabalho na ÍBIação com cônjugdfilhos

41 Perspectivas ds promoção pouco clarm

42 Grande ou pequena variedade de trabalho

zlÍl Facmres que não estão sob contÍolo diÍecto
zl4 Nlvel salarial

45 Incapacidadeparadelegarresponsabilidades
zt6 TaÍefas admidsffiinas monótonas

3

3

294
2,89

2,t3
2,78

2,67

228
I,76

I,l I

4,77

4,6',1

4,67

4,61

4,59

4,57

4At
4A
436
43
422
422
4,lE

4,18

4,17

4,l5
4,14

4,t2
4,1 I

4,r I

4,06

4,02

4

3,95

3,94

3,94

3,91

3,9

3,E9

3,89

3.t6
3,E3

3,83

3,78

3,76

3,7 t
?,69

3,66

3,65

3,59

3,56

3,56

3,49

344
3,44

3A
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47 Manter-seactralizado
tl8 Grau elevado de promoção

49 Efeitos cumulatiyos de tarefas msrlorss

50 Cornpartilhar, equitativamente, trab8lho e rtsponsabilidadc

51 A vida no lar, estando o cônjuge a seguir carreim

52 Aus&rcia de apoio emocional fom do trabalho

53 Estar simplesmente disponível ou üslvel
54 Falta de apoio práüco de outÍos, fora do trabalho

55 Falta de poder ou irúlu&rcia

58 Aritude do côtrjuge

57 Não ter quantidade de trabalho suficiente

58 Ser visto simplesmeDte como um chefe

59 Panicipar em nuniões de trabalho

60 Viajar ern serviço e 'üveC ern hotéis

61 Trabalhar com sexo oposlo

3A

33e
3J
32s
3.14

3,l2
3,06

2,98

2,96

2,t7
2,87

2,t6
2.El

2,59

I,61
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Anexo V - E'mall a sollcltar a escala OSI e resposta da co-autora

í.iú6I - .ttE,

Gmaiü

ràçlotI

Rut Euaónio <rui-rianual.€ugen@grnalloom>
["{i '.ttt:

RE:
2 mefiEEgÊns

2l da novembú de 200€ 16:íí

6ero Rui.
vBU dêlxôr urú enBêlopa êín !êu noma nB Enhedô C6 cdfrqi@ do MBÂ da Facuidsde de E@loÍnla de
I'lOVrq. riE 9Êgulnte í{rorade:
R. Msíqr!É5 de FrentÉlrÂ. ?E
1Oâ9 LiEbqa

Pê+E des+utpq dÉ nÂo ínsndsr pô{o coÍrpiB m§E tsshg qu€ isrnos todoa que ri85 estsrf-at poÍ f82êÍ
s0€urna Eontenção de deÉpêsE s|....

Melhores oumgÍrmentog
Rita Cunhe

Rita C€mpos e §unh5

AEseêí3te ProÍÉsÉo,

Schsol oÍ Eço{loroicÉ and Erraineô$

UÍllverErdsdÊ Nova da Lilboô

Phorte: +351 2í 3822784

Frúrn! Rur EuaÉniê lrnaiÍto!ÍLoi.rnanr.rel,eusenip@qma rqml
8€flh $riÍrtà-ferro, 3o da t$ovsnbm de 2@m 3Or30
Io! Rb cuEha
&tbtsdr Re!

RlL Cunhà tu!.rnhÀ@iê-u'r!-ptt
Paír: R!i Eugánb <Íui-mnfl uÉl.eugênro@rnall.com>

Exr. S€nhlre Pmíer8ora,
BntEB d€ müb, qu€Ío EB[Bd€oeÍ-ltis pot ter íespoÍndBo eo mÉtl Ê-Ín5B € que]E tsrflbám p€dir dÊsoJÊFag
pab6 íÍroonüÊnlEÍÍtEs qu€ Fssld t€r E6us,'d9,
CsmF Éêndô qFrê nêÉssltê Bâbêr t&Bh slgrrn! alêErlntot € náo á nenhr.sna niryaará. Afrral o brhr€sse é
@o ÍIteEr e eu á qus estsu a Ínaed.
Carno dbE€" ertâ é um lrôbBÍho iiE disseitagSo de m€sdrsdo qus €8t!4r a r€EÍEEr nÊ UnÍutlEMsdê dE
Ét o^-
O q!ê pr#ndg í€zer É r8!| I€vE rl§rítsfito e@c nívs{s de 3üeeg ocupacônâl €ÍÍr dlgeÍsss Ttlbur(als
portuouÉs€s, nom€àdsÍreflE Ít{l ÂtgEÍ1,8. ÁltfiElo É ,EgiÃo il€ Lisboà. Fravtarrelrnêfits. oB qusstbnáíiog
ssrõú Bdicados a Ofroisis dê .rusüça e Msatstradgs- E d@o proce!4ÊtmEnt8 Potque 6brda nÃo deílni 3s
aúnbBB ea dEÉEâE ÍErãE pE k dô E6futfs. ,Be a$eftú ulfls d€lag. M6 ÉáüEu InállnadE s BP&ar o OSI @s
dEis gruFÕB- O únho eF§eadar doB queE ionârits serBi Êlr. rÀfl3 ve! qus t€{rho ÍBâlBdEd6 em oonffi
oom ãg àIeitss qrrs taiâo paÍb do istuÍío- B{§o pre{rEF nem t€nho drslquar intEntçõtr dÊ puHicar o
kahdho fina!. É proudryel qpÉ o DÍíe€?Eu.Gerêl dâ AdinlnbfaÉo .ra .tu6üç€. ênffi5dâ para o q|rd
üEbs&ro, lEnhs Elguí,! inbl€ãa€ srn oúÍlsultBÍ o ba$aBro finel. á semehança do qLrB Eo&rbq8u conr
subss Fobslhos quE eiabsr€l d{r8flts o EÍr€ FsEE€do s tam!Ém uo &nbjto do mestrÀdo'

/Ioail .coor'oailTtri:2&iHfl
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:illoPd1 1I20 Riüô Çunhâ <munhÀfiÍã.unl-Eê
i Caro Rui,
I En&ora têBlnr feito a badu$o e vulidaçàa psra PetugrÉs, ú astor dü OSI á õ prof. Cary Çooper. que
i tem os direitos dê aulâr Ê 6 quÉ r! e senrpre necess.àriro pedir âütârizeçÉg pBrô uülizÂÇã€ dà ercÀLs.

i Conludo, eu e€i qlse há unc dois snos gue et€ riãD âubrizã I uGlizsgãó do OS!. uma iez que
I deEênrÍ€úvêu euta escalE de 6§Ê86 - A59EI-

P_eço'&re por igso que ríre dÉ rnals ponnemoreE sobrp o sêu beblBfta: psra que furs. seÉ publioado *xr
nso. a qusi serti aptioBdo o OSl" qrÀmr tern s reÉ3nEahitrdade peEEõEl-dE s.!a sBlloB!ôo. etÊ.
FrêdBE dÊsss inftrrwa*çêe psra sêb€r 5p podpre[ pdssâÍ-XhÊ o OSI ou nsq-
Descuipe a ÍnB$ôda, wras ctrr[rs d€v€ cabiilBt egto{l ú ser apanhâdÉ fteÉlE Âçsunb que me urlkepasra
Meihoreg c{.rrnpriínentar,
RitB Çúrnhs

fffeil-RE Page ! of3

Çalc@-mE e dispcr paÍÀ qliai5quer eLÍtÍos Éso:larê$imefllüs que mnsidere periirenüea-

E€6üEria p{Í úlliÍme de direc que n6o quêÍo q{rE Etnts quslqu€í prEsE§o eu coftBkângimÊnl@ csm esip
me!., pedido e quÊ compÍesndÊrei se não fur @ssíve[ íbrnerer-{ne o ins&lrneÍlta.

Gom ,Ds rnsig lordi€G cr.JmFfirnÊntoG.

EitE Gamsos e CunhE

Agsoel8te Professor

Scttot* of Ecooomie snd EuÉiaese

universidsde Nsva dÉ Lisboà

FhÀne: +35Í ?1 3Bg70E

Flomr Rui Eugifi ôa [arai0to:fi.li.manue[,euo€flô@omdí4.com]
§*ntl segund+íeira, 17 de Edeveurhro & ZOB ZJ,4Z
Tol rcunha@fe.unlot
§übie.e

ExBÍ! g€fi hEra FÍ!fiêBsrs
GhêÍÍtô-me Rlri Eugânio. sou liErnêÉdo pelo ISPA {SoEi§[ e d§s OrE]€nizegõÉã] E Esútru â ünidsr s
di5seÍtsgÉo de msstrsds ern GeE6o - Eçpeeieli:açÃo ern Rti na UÉvoa. -

Sei que iei e.autora do E*ldo "PÉrtugups* serdón ot the 0§l: ,q shrdy of rEli8bist,. §ítd vsHdy'.
public.Eda ns Sfrsaâ Medr'Eine em í99?, ü qusl ífl€ Ísr fslta pgfs o behetho. AcBÍriccE que nõo consqo
ênG&nbBr D aÍtigo ern l&do R,ÉnhLEfi. FiÊsrta ínuito graio se mo px{d€sse eniriar {hem :-ei que já hns r,rns
snito6 ê Ga calhír nEo é fií,cil encontÊto), sssirm Eo!ft8 E êscdo {QSl} pEEa ap[iEâr. O mêu febalho uai
5Ér desea\@lsi& nos Tribunsis e É robre sbess 6E{lpaciún&l-

Í
t

i
I

i

{

t

t

!

i
l
1

i

i
I

I
N

I

í
i

t

{

I

I

i 6ràt6 Für tsds € ateílgã,Õ

i-
, HUr tsugenlo

l/mail-gooEle.e mimaiy?ui=X&ik<fl Mlb6E2tíüp:
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tuail-RE: fue 3 sf3

Rui EugÊnio

23 de ntvsmbro de 2@8 00:lül
Fars: Rlts Cunha <íEunha@íe.unÍ-É,

Resür-wre ogrrdecertoda ! bos usntade e diryonrihi§dede demansteda. TratsÍ€i d€ pdlr a um Eínlgs
que vá lelrA tsr o eÍ!íebps loEo que ÊÍteia disponÍuel, urna raz que rcaido ern E+ja e duÍBfltE s semana
rsrament€ ysu B Lisboa- Lsgo qüq o üenha erú mâos dou ê€dbao&.

Mais rma vez, muite o&dgodo,

2008J1 1Í21 Rits Cunha <ggg[g1&lg.g4l-gp

Fffi @§ r$srésgra6 ErdE{ftíEs @!tI

Érli EugÉniB

[ílo-/,rnnit snnple cnmirmiUtrÉ?&ih=rflÍdBú*]*9lri*rstrtçrilaespaírh=ElrÊrv I LíU?010
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Anexo vl - Resposta ao pedldo de autorização para aplicação de quesüonárlos

trrtrst úfito u.t tt',s (:"t

lrtt, ü( «t (*:hr.t. o.t íoullrsfr.rçlt ) D \ .E.fiIdô

NEO/-§jTÁDO

Bcmo Senhor
Rul iÍalntd de Souss EugÉnlo
Escflt& Adjunb
Rüa Peblo Nenú, í.2 - 1.o D.h
4&N-ffM BEJÂ

Sue RáfcÍÉndâ: &É CaEÍrunEq§o de Nos§€ R€ror&Eh:
DAF{íOJ

0eE

r-124* I i,r:r -.-."-. ,.- . -r. ll.r r,:,

AABUHÍo: Autorlr.@ pqrs apllcr quetlonárhe

Çam refierfucla ao aasunlo orn epÍgrefu, lunto r€m€b a V. Exa @la da

informo$o DSRH/DAFJ n.s g2Í2000, de 200UM/09, na qual o Er-mo SÉnhoÍ

$lbdilectpr€sral oxslou o eeguÍnte dsepacho por dolegraSo do competêndm:

'Neda e opor desde que oe rsspecüvos Julzee Preddentee aedÍn o eubrlzem

í0,2.09

a) JoSo Cdado cebÍlta".

Com oe melhoree cumprlmontoe,

f h Otrectors Ae Sorv{çe,

( Alnel&)
JI

.Íffi tu&Éro.qd16cr@*ffiffiflffiffiy#gÊe'!àdc6ibefío't s.çísd.,ó"

Áv 6 fte ll, ris1,H.,01trq Í*É0,#8! í4- Í{flI-{E'íUr!í! T&4 ?r&&@ .. F& 2' §ü51ôú. É,e§& 6€ô{Q4rni#. ,rêt.tb:

'ssdFiBlDt
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er.& dê INFORMA
PARA Em.rsgrtpra lHrw{om- Gsml I

A§SUNTO: Âutortsaçf,o prra apliaar
queoüoúrie

Rui ftlanuel de Sqras Eugúnlo, Ê§oüiuEo â'dfunto lntcgrado nas qulpas
de apoio q novas tamolsgia§ - tlsl Baja, rroio, atravês de mail datado de

06/Oil2000, mlicihr resposta ao requarimerito müado em 1Ü1112008,

reÍstindb que Íoi informdo tdEftuticsnente no ffnal de Duernbro quo o
mesmo Jó havla sido ohjecto de derbfimento.

No rcfurldo requerlmeflto, de gue ffi qÚada fotodpla" velo o requerenE

eollchar autodia@ para apllur qusdorárim pra daboraf I §Erl

trabalho de dhsãrta$o dE Bhsüado em Gest& - Especializaçáo em

Req.rmos Humânrc, nm Tr{bunals onde prwta apio.

R€feÍe alnda que o tahalho vprsará sobre a problemáüca do strese

ocupadonal o ó dfna orgnntsaclonal nos Trlbumls, plo que E apll@
dm lefeÍide quedlonárlo§ s€Íá ffih junto doe Ofthls de Ju@ o
Maglsbadm-Julze e do Mlnletárlo PÚHm'

rim fà&r Emr'lsLEâ *xrU*fsçmea rf otpmür&trtmpxoracasffilpEd'e4s# I
Cd&S d! [8EUilPs,bg8E JtrlÊ.í

iü o:âã-Err" 1-d0l *-*6 n6A' - iwo-mrtníne r*u'etniüd f,u.21í1í6Mr E'tel. o,*524,1!t'É ' r1ffip.- . r .fl.dg4.mjpr
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D.llat({ t{r uà ÊlitaÍlÍr r rí ü!i BlÍ'Í'}l{À }t{,u\sÍri

Sobm o ssâünto cumptts Inlonnar: í, ,.

O rqwrente pÍêten(h obter autodzaçfu pâra a roalha@ de
quesüonárho Junto dos Oille'Eh d6 JuEllF a Ma€lshadoe, que enerrem
tttq@s nos Tí{bunele onde prastâ apol6, c{flr ylda.à eleb@o do
trabslho de dlswtaçáo de Meotrado Em GesHo'- Eapacializaçao em
Reqlrem Humanos.

Pa$ndg do prtncíp'ro que a aplimção da tais qu6sthnÉÍios náo pnàiudicâÍÉ
o funcíonamanto do8 aerviçoe em quastâo, é msu ântêMlmàffó quB.a
prstensâo do rsquêr6rtt6 dsvs"á s6r dofurlda. .. . , ' : :,

Gomclm§o:

a

t

O requermte solicjtou autorização pere, nG tribunsis onde prmta
apoio, plMw à aplim@ da questiorÉrioe junto Oos OfidàU de
Jyttiçu e Magbtradoe, a fm dB dsbumr o habaFtó de disserbso de
ttlêstmdo em GestÊio - EspecialtsaÉo em Rsurss Hurnanosí

Nâo resultando de tais qusstionárioá quaisqus inconuenientes para
os seMços, pareee derrcr eer daferida a suE prehnsão.

Fae ao eposto, ffiso exista mnmrdânda @m 06 fundemenÍos da
preeente trfonna$o, propõe.se o deHm€nto do mlicitdo polo
Íequsrefite, lnformando.§e em wrfu rnrídede.

À Sugior consldemÉo de V. Exs

OCoordendor,

JodLqps

.Íôeúm dhEó FrmErr&6dr.tlôeq!çsn|l!$qr.ÊdàUâ&! õ@ffi,#@esú§Ddür@F!É§!Eirrd&ft0' ?C@Éd. Eitrdkq8úturEô Bt. 3,d{
--.--:-.:-..---r-!*,tà5!-!-,-Â-_*- _

Àv-BJ6srs.íto1ÍEÉtBíEft4.kÊ.grt$t{..lgdo.mflhtF:Intet.flE0d?tE F§!. rr i+tgt{§r [.ttu{ eMqqfiBÉ . süêlB
Esdffilqid
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